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Generalforsamling den 27.1.8J
Ungdomsafdelingens beretning 1982

- jeg har endnu ikke vænnet mig til at jeg her i slutningen af
januarmåned skal berette om en sæson som sluttede sidst i oktober.

Jeg har siden den tid været igang med at forberede den kommende
sæson og vil nu, hvor de sidste prikker er ved at falde på plads
og alle er klar til at starte på ny, prøve at genopfriske sidste års
bedrifter - selvom spekulationerne kun drejer sig om den foranstå-
ende sæson.

Når jeg starter min beretning på denne måde er det fordi jeg vil
gøre opmærksom på at der idag muligvis bliver valgt folk i klubbens
ledelse som faktisk bliver sat på en vogn der allerede er sat igang.

Vedkommende har altså det første år ikke mange muligheder for at på-
virke klubben med egne ideer.
Det kan accepteres når en valgperiode strækker sig over 2 år - og
har ingen betydning når vi gang på gang kan finde folk der forbliver
i disse jobs over en længere periode.
Ungdomsafdelingens folk skal til gengæld kun vælges for et år ad
gangen. Det er efter min mening meget uheldig og derfor skal gene-
ralforsamlingen idag bl.a. tage stilling til, om det er gavnlig for
klubben.

Men tilbage til sæson 1982 •
NB har haft 16 ungdomshold i turneringen, heraf 11 i JBU og 5 i SI.
Der blev ialt spillet 280 turneringskampe. 170 af dem kunne vi vinde
, 26 gange spillede vi uafgjort, 84 kampe blev tabt og alle holds
samlede målscore er på 986 for og 607 imod NB.
Et efter min mening meget flot resultat, især når man tager i betra-
gtning, at NB's hold deltager forholdsvis mest, i det vi kalder
"stærke rækker".

Jeg vil forskåne Jer med at nævne alle holds resultater og slut-
stillinger. Dette er udførlig sket ved vor afslutningsfest og i
SPORTEN, men er par hold fortjener dog en særomtale.
Det er bl.a. vor Juniordamehold som for J.år i træk blev Sønder-
jydsk Mester og fik sølvmedaljer ved Landsmesterskaberne.
lår har vi ingen Juniordamehold i turneringen selvom det alders-
mæssigt ikke var noget problem. Man ønsker nu mere modstand og har
derfor valgt at spille på damehold.



2
Drengene i samme aldersklasse har også hart en strålende sæson.
Det er tale om vor Junior A hold som erter vundet kredsmesterskab
spillede sig frem tilsemifinalen om d~t Jydske Mesterskab i JBU-A.

Ynglingeholdets gode indsats har vi hellere ikke glemt. Der skulle
omkamp mod Holsted til for at finde vinderen i Ynglinge A- rækken.

Ungdomsfodbolden er delt op i 6 aldersklasser og NB har næsten i
alle disse alderstrin et l.hold der kunne blande sig i toppen af en
JBU-A række, og det nu i en årrække.

Også standarden af vore såkaldte sekundahold er mere end tilfreds-
stillende.
Derfor prøvede vi for første gang at tilmelde hold i JBU's mester-
række.
Desværre gik ønsket ikke i opfyldelse og formanden har nok ret, onar
han siger i sin beretning, "vil vi spille med - skal vi være noget
ved musikken".
Gode resultater alene er tilsyneladende ikke nok, der er sikkert
mange ansøgere med samme kvalifikationer, og når der skal udpeges
hold til JBU's eliterække kan det godt være af en vis betydning
"at man har et navn".

Ungdomsafdelingen er indstillet på at køre videre med samme sports-
lige målsætning - nemlig at få et mesterrækkehold- og så må vi bare
håbe at bestyrelsen vil gøre sit til at vore chancer næste gang er
større såfremt det lykkes os at opnå den sportslige forUdsætning.

Nen det kræver samme gode resul ta ter som if jor.
Desværre har en anden klub nu også fundet ud af, at vi her i NB har
en masse talenter som godt kunne pynte på deres hold.
Det er ikke noget nyt for NB men at man nu interesserer sig for
spillere i Junioralderen giver stof til eftertanke og har ikke noget
at gøre med$t vi forstå ved seriøs ungdomsarbejde.

Der skal mere til end et par højere rangerende hold end vi har, for
at betragte os ( og andre naboklubber) som talentleveradør og måske
også forventer at vi er stolte.
Det kan Vejle Boldklub og lignede klubber tillader sig , men ikke
den klub jeg mener.

Heldigvis lykkedes det os at overtale de fire juniordamer til at
blive hos os. Samme forsøgte vi selvfølgelig også ved fire af vore
yngLdngespLL'l.e r-e , men ikke med samme succes.
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Der:for forventer jeg heller ikke et kredsmesterskab fra vor ynglinge-
hold i den kommende sæson. Holdet vil nok bestå mest al l.års spil-
lere og rækken er e:fter mit skøn ~kke blevet svagere end sidste år.

Det vil sige med juniorholdets l.plads i 1982 og en placering blandt
de tre bedste i 1983 er tilsyneladende nok :for at blive mesterrække-
hold året efter.Beviser herom har vi jo.

Det kræver selvfølgelig at også andre årgangsrækker kan gøre sig
gældende i deres puljer.
Junior- og drengeholdet har gode chancer for at komme helt :frem,
mens resultaterne hos de helt unge ikke er så afgørende i denne
sammenhæng.

Ungdomsafdelingen har i den kommende sæson ialt 19 hold i turne-
ringen, heraf stiller dameafdelingen ialt 4 hold, 2 damehold og
2 pigehold.
Desværre måtte vi flytte vore småpiger til pigerækken fordi SI i
denne række kun :fik to tilmældinger, og det var Højer og NB.
Jeg er spændt på dameholdenes indsats i den kommende sæson. Vi har
som nævnt to hold i turneringen, et i JBU's serie 2 og et under SI.

Holder spillerne, trænerne og ledelsen det, de har lovet hinanden
her i startfasen, er jeg sikker på, at vi om få år har et damehold
der har passeret Jyllandserien.

Men tilbage til sæso 1982 l

Ved siden a:f turneringsfodbold deltog NB's hold igen i en del stæv-
ner og venskabskampe herhjemme eller i udlandet.
To yrglingehold har været i Stuttgart, vor juniordamehold var i
Sverige hos vore venner i Finspång, der har været et par hold på
Fyn i Stige og desuden deltog vi i en del stævner heromkring i lands-
delen.
Ynglingeholdets smuttur til England skal også nævnes, selvom den nok
har haft mere privat karater.
Men alt dette hører med under det vi kalder klubliv som er en væsent-
lig :faktor i NB's ungdomsarbejde.
Vi har også arbejdet med tanken om at sende et hold til Canada i
1984. Turen var faktisk aftalt, vi fik sikret os nødvendige k?ntak-
ter og aftaler i Canada, men af økonomiske hoppede vi fra, i så god

,tid at ingen har haft grundtil at blive skuffet over afgørelsen.
Vi er igen kommet ned på jorden og vil nu nøjes med at igangsætte

'og planlægge arrangementer som er til at realisere.
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Hertil hurer sarnmenkomster med vore traditionelle venskabsklubber
her i landet, i Tyskland og Sverige.
Penge til en tur til Finspång har vi allerede sikret os fra kommunen,
der foreligger en indbydelse fra Stuttgart og et pa hold vil gerne
igen til Hohenaspe.

Nogle undrer sig sikkert over hvorfor NB s ungdomshold ikke deltager
i de mange internationale ungdomsstævner der arrangeres af danske
klubber.
Er det ungdomsformandens skyld ?
Jeg vil gerne tage skylden hvad ungdomafdelingens rejselys angår,
men melder "hus forbi" når man siger,det også er mig der bestemmer
hvor holdene skal hen.
Det er udelukkede de enkelte trænere og spillere der afgør det - jeg
informerer dem kun om mulighederne.
At man så i de fleste tilfælde vælger ture til udlandet hænger til
dels sammen med at de danske stævner næsten altid holdes i sommer-
ferien og vores trænere ikke vil ofre deres ferie samt evtl. gribe
ind i andre familiers ferieplaner.

Når man gerne vil besøge andre, må man også være indstillet på at
modtage gæster.
Det gør vi selvfølgelig også, sidste år fik vi besøg fra Stuttgart
, som kom med et drenge og juniorhold samt mange voksne. Hohenaspe
var også på weekendvisit hos os med et lilleput og drengehold ·og i
Påsken var vi een dag gæstgiver for et juniorhold fra Dortmund.

Til den kommende sæson er der kun planlagt besøg af et ynglingehold
fra Stuttgart. Dette sker i pinsen, hvor der er FEST-I-BY, og gæst-
erne skal bo på Fyret i Augustenhof.r

Af andre arrangementer med ungdomsafdelingen som arragør vil jeg
nævne afslutningsfesten i november på Nørherredhus og Skolecupc.'en
midt i februar i Nordalshallen.
Begge arrangementer er blevet til en tradition og vil også fremover
være i vor aktivitætskalender.
Desværre blev det ikke til noget med vor såkaldt "NB-træf" som i 1981
for første gang blev afholdt i Nordalshallen.
Det manglede. ikke på ideer - vi manglede simpelthen folk. Men det ser
ud til at noget lignende kan stables på benene iår.

Noget nyt var vor Gadeturnering i sommeren med Club 22 som medarrang-
ør. Dette specielle stævne er også iår planlagt, såfremt Club 22
igen vil hjælpe os. Vi har lært en del sidste år og er indstillet
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på at ændre en del på reglerne, sAledes at alle, også aktive spil-
lere, kan deltage.

Vi har kun indirekte med FEST-l-BY og LOTTOSPIL at gøre, men vi
lægger da navnet til, idet det er til fordel for ungdomsarbejdet.
Men vi er klar over, hvilken enorm økonomisk støtte vi får derfra
og skylder de mennesker der står bag ved, en stor tak.

Desværre er endnu ikke alle vore spillere klar over, hvilken
betydning pengene fra FEST-l-BY og LOTTOSPIL for os har.
Et eksempel fik jeg fornylig i en samtale med et par unge spillere
som bl.a. ikke kunne forstå hvor pengene bliver af, og hvad man bru-
ger kontingentet til.
Jeg kunne fortælle dem at netop deres hold har kostet klubben ca.'
9000.-kr. i løbet af en sæson, mens kontingentet fra deres hold gav
ca. Jooo.-kr ••
I princippet gælder samme regnstykke for alle hold i NB, uanset om
det er et ungdomshold eller et seniorhold.
De unge mennesker fik pludselig et helt anden syn på sagen og måske
vil det være en god ide, at man engang i mellem giver den slags op-
lysninger videre f.eks. ved spillermøder eller forældremøder.

Den største post i NB s regnskab er kørselsudgifter og heraf har
ungdomsafdelingen nok den største andel.
Formanden ud trykte i sin beretning glæde over lo 000.- kr.besp.arelse
i form af en stigning i privatkørsel.
Hertil kan jeg yderligere oplyse at vi i 1981 har brugt ca. J500.-kr.

r>.
til privatkørsel og året efter, altså i den forløbne sæson, næsten
14 ooo.-kr.
Hvad der igen betyder en mindre vognmandsregning.

Det er helt bestemt en glædelig udvikling. Men man må ikke lade sig
blende af disse tal. For i virkeligheden kunne vi uden større an-
strengelsen spare endnu flere penge. For det viser sig nemlig at
størstedelen af de l4000.-kr. er brugt af ganske få hold og beløbet
svinger fra 60 kr. til 2500 kr.
Det irriterer mig lidt og jeg vil ønske at indsatsen på dette område
i den kommende sæson vil være lidt mere ligelig fordelt.

lndendørsfodbold-er i den sidste tid kommet mere og mere i focus
aesværre med negative fortegn.
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Vi fra NB er meget kede af at vi må nøjes med forholdsvis lavt time-
tal i Nordalshallen, sammenlignet med andre klubber.

I ungdomsafdelingen måtte vi derfor indføre den ordning, at hver
afdeling kun spiller hver anden uge i hallen og dermed kan tilbyde
afdelingerne en nogenlunde fornuftig spilletid ad gangen.
Det må vi ikke gøre mere efter min mening :
Jeg er bange for at det kan koste os en del medlemmer, som vi får
svært ved at hente igen, når vi går udendørs.
Vore unge spillere skal holdes igang ellers mister de interessen og
begynder på noget nyt.

Normalt forlanger man af dem at de træner to gange om ugen og skal
spille kamp i weekenden. Og når udendørssæsonen er færdig må de nøjes
med l time fodbold hver anden uge!
Der er noget der ikke passer rigtig sammen og det er ihvertfald ikke
i medlemmernes interesse. Det kan godt være at vi ledere og trænere
ønsker en pause, men jeg er sikker på at ungdomsspillere ikke gør
det.

I senior - og oldboysafdeling ser det måske lidt anderledes ud.
Her har jeg indtryk af at man er spilletræt efter en lang udendørs-
sæson og faktisk sukker efter en pause.
Derfor mener jeg at man skal give dem den pause, så vi fremover har
dem hver anden uge i hallen.

Jeg er lige som formanden ked af de par kedelige episoder der har
været i den nu snart færdigspillede indendørssæson og jeg er enig
med ham i, at vi skal gøre noget ved det.
Men er vi ikke selv skyld i denne udvikling 1
Bestyrelsen og spilleudvalget interesserer sig faktisk ikke ret
meget for indendørsfodbold og det har vist sig at der, hvor der har
været ballade med NB s hold, ingen Itautoriseret" leder fra klubben
har været tilstede.

Vi har aldrig haft problemer , når vi sender hold afsted med vore
egne ledere og det er der, vi skal gribe ind, når vi vil løse pro-
blemet.
At der også skal nedfældes nogle retningslinier hvad spillernes på-
klædning angår er efter min mening også helt klart og det er fra
vores side afklaret til næste sæson.



7
Jeg vil anbefale at vi fortsat dyrker indendørs fodbold i det omfang
vi hidtil har gjort det, for det er virkelig populært hos vore med-
lemmer og det gælder for alle aldersklasser.

NB har i den forløbne sæson haft 19 hold i turneringen og det har
kostet klubben ca, (?) 9000.-kr .. Kassererens regnskab vil vise om
vi har råd til denne aktivitet og vi fra ungdomsafdelingen lover en
kritisk vurdering af vore udgifter ved denne turnering.

S~nævnt er indendørsfodboldturneringen snart færdig og afsluttes
med SI-mesterskaberne her i Sønderborgkredsen og med Nordalshallen
som et af spillestederne den S.februar.

Nordalshallen er ellers ikke et sted med meget turneringsfodbold i
forhold til andre haller. Kun een gang, og det i hele 6 timer, har
der været turneringsfodbold i vor hal og NB's ungdomshold har i
denne sæson slet ikke prøvet at spille på hjemmebane.

Alligevel har nogle af vores hold vundet deres puljer og spiller
altså om få dage om SI-mesterskabet.
Altså også her en forholdsvis god sæson for vore indendørshold og
glemt er de sure timer der har været, bl.a. når vi skulle stille
halleder og lokale dommere i fremmede haller.

Men nu drejer alt sig om udendørsfodbold og det prioriterer vi i NB
fortsat højest.

Vi har fornyet os på mange fronter og gåen virkelig spændende
~

sæson imøde.
Mange nye ledere er kommet til og dem byder jeg hjertelig velkommen.
Jeg forventer mig meget af vor konsulentordning. Thorvald er allere-
de i fuld gang og har sikkert overrasket mange positivt.

Tak vil jeg sige til dem der fortsat holder skansen. Deres indsats
for NB er meget værdifuld, især i en tid hvor der sker en del per-
sonelieudskiftninger.
Dem har vi haft en del af i de~~e omgang, men heldigvis er det
lykkedes os ogen at finde folk, der fører arbejdet videre.

Til de trænere, der ønske at stoppe, vil jeg gerne rette en stor tak
, for det kæmpe arbejde de har udført for Nordals Boldklub.

Samme gælder for en anden person som efter en lang periode i spidsen.
af NB nu vil trække sig tilbage.
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Vi fra ungdomsafdelingen vil gerne sige tak til Geggan for den tid,
han har været NB's formand.
Vi håber og ønsker et lige så godt samarbejde med din afløser,
Geggan, som vi har haft med dig.

Tak for en god sæson 1982 og held og lykke i sæson 1983

TOrn den (!).19~vetv floVt
Peter Glpck


