
PETER GLOCK, NBs UNGDOMSAFDELING:

De fleste må nøjes
med bare at få tak
... men tro endelig ikke at vi kun lægger mærke til
dem der forlader aftenen med en pokal eller et glas

NORDALS - Nogle af jer
skal have pokaler og gaver for
en særlig god præstation. An-
dre. det er de fleste, må nøjes
med at vi bare siger tak. Men
tro endelig ikke, at vi kun læg-
ger mærke til dem, der forlader
scenen med en pokal eller et
glas. l andre er lige så vigtige og
vi vil helst give jer allesammen
et eller andet som tak for en
god sæson.
Sådan lød det fra Peter

Glock, NBs ungdomsafdeling,
da NB holdt afslutningsfest.
Godt 400 var mødt op for at
sige tak, for en god sommersæ-
son.
Peter Gloek kunne i sin tale

berette om ialt 280 turnerings-
kampe. 170 af dem kunne NB
vinde, 26 gange spillede hol-
deNe uafgjort, og »kun« 84
kampe blev tabt. Klubben hå-
ber fra den kommende sæson
at have to hold i mesterrækken
- JBU-A og drengehold.
Peter Glock kom i sin tale

med et par hjertesuk.
- Haltimer er et af NBs store

problemer. Vi ser med misun-
delse på en fodboldklub i Søn-
derborg, som kan tilbyde sine
medlemmer 22 timer inden-
dørsfodbold pr. uge. Vi har
otte timer og bestemt ikke
færre hold i turneringen end
klubben i Sønderborg.
-Når man ser, med hvilken

iver og glæde vore spillere dyr-
ker indendørs fodbold og sam-
tidig kikker lidt på belægnings-
tallene når NB er i hallen, må
enhver kunne forstå vort pro-
blem, sagde Peter Glock. .
Et andet problem er klub-

bens transportudgifter som ef-
terhånden er på et niveau, der
kræver en ændring af klubbens
kørselsordning. Vi vil helst,
fortsatte Peter Glock,. sende
alle vore hold med bus til ude-
kampe, men vor beliggenhed
og vore sportslige ambitioner

bevirker, at regnskabet snart nior-dame: Karen Phillipsen.
ikke kan gå op mere. Trænernes flidspræmier gik
Jeg kan oplyse, at NB i år til: Puslinge l: Morten Jensen,

har kørt 20.000 km til ude- puslinge 2: Adrian VIasic, mi·
kampe og tendensen er opad- niput l: Carsten Schwaermer,
gående. Derfor vil vi fra næste miniput 2: Preben Keteisen,
år i eT større omfang end hid- miniput 3: Rene Munk Jørgen-
til, forsøge at etablere privat- sen, lilleput I: Allan Zickert.
kørsel. Vi håber på forståelse Morten Knudsen (for god mål-
fra forældrekredsen. En anden mandspræstation), lilleput 2:
mulighed ser vi kun i en større Martin Morsing, drenge l: Jes-
forhøjelse af kontingentet. l'. per Nørskov, drenge 2: Benny

Christensen, drenge 3: Kim
Rasmussen, junior l: Thorkild
Jensen, junior 2: Henrik Hol·
tebo, juniordamer: Gitte Sche-
mel, piger: Annette Andresen,
småpiger: Vieki Wrang.
Præmier til vundet Icredsme-

sterskab: Junior JBU-A og ju-
niordamer. .
Gaver tilledersen: til samt-

lige trænere fra deres spillere,
til syv afgående trænere. fra
NB, til Christian Larsen, der:
flytter fra egnen, fra bestyrel~
sen, til formanden Christian
Jørgensen, som a~går ved næ-

De fik noget
med sig hjem
Ved afslutningsfesten fik føl-

gende pokaler eller glas:
Årets ungdomsspiller: Mo-

gens Olsen fra junior JBU-A.
Årets spillere: Årets puslinge-
spiller: Allan Vick, årets mini-
putspiller: Anders Bille Larsen,
årets lilleputspiller: J oho Ras-
mussen, årets drengespiller:
Tommy Larsen, årets junior-
spiller: Walter Mygii, årets ju-

(

VI
Afsl~tning hos NB 's unge:·

Sportsligt fint år
·men der er også
et par problemer
Det har været et meget flot

år for Nordals Boldklubs ung-
domsafdeling. I »kolde« tal: 280
turneringskampe, deraf 170
sejre, 26 uafgjorte og 84 tabte.
Målscore på 986-607.
Det var formanden for afde.

lingen, .Peter Glock, der fortalte
om sæsonen ved afslutningsfe-
sten på Nørherredhus, som
havde samlet over 400 deltagere.
Og som han sagde, bliver resul-
tatet ikke mindre fornemt, når
man tænker på, at NB-holdene
i mange tilfælde spiller i de
»stærke rækker«.
Det bedste resultat stod ju-

niordameholdet nok for, idet det
blev sønderjysk mester for tredje
år i træk. Og herre-juniorholdet
skal efter virkelig gode resultater

i JBU-A sandsynligvis spille i
mesterrækken fra næste sæson.
Det er endda muligt, at også et
drengehold bliver optaget i me.
sterrækken.
Peter Glock benyttede også

lejligheden til at takke de mange
ledere og hjælpere.
- .Vi skal huske, at det er

ulønnet arbejde, de udfører. En
kendsgerning, som bliver mere
og mere sjælden, sagde han.
Men han omtalte også nogle

af de problemer, ungdomsafde-
lingen har.
Der er således ønsket om flere

haltimer.
- Vi ser med misundelse på

en fodboldklub i Sønderborg,
som kan tilbyde sine medlemmer
22 timers indefodbold pr. uge.

Vi har otte timer, men bestemt
ikke færre hold i turneringen,
sagde Peter Glock.
Og transportudgifterne er ef-

terhånden ved at blive et meget
stort problem.
- Vi vil helst sende alle vore

hold med bus til alle \ldekampe.
Men vor. beliggenhed og vore
sportslige ambitioner bevirker,
at regnskabet snart ikke kan gå
op mere. NB har i år kørt 20.000
km, og tendensen er opad.
gående. Derfor vil vi fra næste
år i endnu større omfang end
hidtil prøve at etablere privat-
kørsel. Vi håber på forståelse fra
forældrekredsen. En anden mu-
lighed ser vi kun i en større
forhøjelse af kontingentet, sagde
Peter Glock. '


