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Det er idag for 7 ende gang jeg skal aflægge ungdomsafdelingens be-
retnlng for et forløbet år.

_Efter så mange år får man efterhånderiogså på dette område en vis
rutine og før eller senere kan man blive så.magelig, at man nøjes
med udskiftning af et par navne eller tal fra sidste års beretning,-
og færdig er man.

Det kan man selvfølgelig kun gøre hvis der ikke sker noget usædvan-
--A'-:ligt.

I NB's ungdomsafdeling vil det være
.>:

ret usædvanl±gt hvis man en skøn-
ne dag kommer med en beretning hvis indhold principielt afviger fra
det man har sagt året for.
For vi har i NB' s ungdomsafdeling virkelig været meget stabile i de _
sidste par år og selvom det altid har været til den gode side vil det
for de fleste sikkert være kedelig at høre det samme år til år.

Heldigvis er det kun på det sportslige område vi gentager os, men
resultater alene tegner jo ikke en klub helt, der skal mere til, og
når man som i NB har så mange aktiviteter igang skulle der være stof
nok ti en nogenlunde interessant beretning.

Her er nu altså.ungdomsafdelingens beretning for året 1983 og da det
som bekendt er min sidste indsats for NB på dette område har jeg til-
ladt mig at notere et par ting som ligger længere tilbage og ikke
mindst nogle ting som efter min mening fremover vil være af betydning
for NB's ungdomsafdeling.

Jeg vil starte med en kort orientering om det forlobne turnering.
Vi startede sæsonen men 19 turneringshold men kun 17 af dem gennem-
førte turneringen, fordi vi må tte trække to hold ud af' turneringen.
Det er noget som heldigvis sker sjældent hos NB,-men alligevel over-
vurderer vi af og til vore muligheder.
Især den sidste sæson har givet os stof til eft~rtanke, specilet når
jeg tænker på damefodbold i NB.

Aldrig før har vi haft så mange problemer med en afdeling som det var
tilfældet i 1983 med vore damehold. Jeg vil anbefale at man i NB
hurtigst mulig flytter elenne afdeling op til seniorafdeling - alders-
mæssigt horer de jo også hjemme der.
Selvf·ølg~cJ,.rg~:er_.:p-~o_b_lernet-,.c!~E!J.1,ed...:_:L.~:ts~~jløst,.-det er bare flyytet til.- _I-_.-.·~ ~.. __ ._._" __,."._",,-_.;""'_j. __••_,~~•.•.---;""'~~""':..-'_~-' .....••~.•,'-. ~ •__ ~.~•. ::;

et andet sted, som måske har det nemmere med at takle det.
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Men ellers var det igen en meget fin sæson
Godt nok fik vi kun en kredsvinder, men flere af vore hold manglede
kun et, to eller højst tre points for at nå helt til tops.

Samme gælder for de fleste af'vore.l.hold i de forskellig ungdoms-
rækker og det er faktisk det vi måler vore resultater på.
Vigtigt er det også hvilke hold der ligger foran NB, her kan vi f.eks.
lettere acceptere ÅBK end en naboklubs hold.
Der er altså flere faktorer der spiller ind når man skal bedømme en
afdel~ngs resultater.

Derfor er det en leg med vt a.Lnår (jeg nu fortæller at NB's 17 ungdoms-
..<l""

hold ud af 306 turnerIngskampe fik 166 sejre, 26 gange uafgjort og
114 nederlag med en samlet måls~ore på 1028 imod 919.

I disse tal er selvfølgelig også det hold medregnet som sluttede
~ sæsonen med et målregnskab på 2 for og 150 imod og alle de andre se-

kundaholdsom af gode grunde altid vil trække gennemsnittet af et
sådant regnestykke ned.
At vi så alligevel kan forevise et positivt gennemsnitsresultat, som
man får, når man dividerer de opnåede points med antal spillede kampe,
er virkelig flot klaret.

Og sådan har det faktisk nu været i en årrække.
Jeg kan huske året 1976 hvor NB's hold i gennemsnit fik 0,8 points pr.
turneringskamp, 'kurven gik så konstant op ad og i 1979 sluttede vi
med 1,2 point pr. kamp, et resultat som stort set blev konstant til
og med 1983.

Som sagt en leg med tal som selvfølgelig skal vurderes med alt forbe-
hold.
Men tallene understreger meget .tydeligt, at NB's ungdomsafdeling
resultatsmæssigt har stabiliseret sig, og jeg kan ikke forestille mig
at der i denne retning vil ske en markant ændring de næste par·år.

Kun nye udfordringer kan efter min mening ændre denne situation. Her
tænker jeg specielt på at få hold i JBU's mesterrække~
Alle ved, at vi nu to år i træk har søgt om optagelse i denne fornemme
række og begge gange lykkedes det os ikke.
Men vi bliver ved så længe vi mener vi kan gøre os gældende der, og
ch~ncen. fOr at vi bliver optaget ien mesterrække næste, år er virkelig
stor.
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Såfremt vi kan beholde vore spillere.
Vi har igen misted to yngligespillere som har ambitioner og som ikke
vil nøjes med at spille Ynglinge A - fodbold hos NB i 1984.
Det er noget vi må acceptere, især af spillere i denne alder må vi
altid regne med at noget sådant kan ske.

Sur bliver vi dog,når en Lasse Christensen fra SB fisker hos NB's ung-
dom. Han er mig bekendt seniortræner og burde holde fingerne væk fra
vore .jun Lo r-spi L'Le r-e,
Det er i grunden ufattelig at man hos SB endnu ikke har fundet ud af
at det er den, forkerte ...rn etode de anvender for at blive "stor".

,.>t
Hvorfor kontakter man· ikke den berørte klub i sådant et tilfælde og
får en snak med spillernes trænere.
Det er fair og burde også gælde for SB.

Der er altaå tale om en spiller fra vort juniorhold og får dette hold
en god sæson iår med overvægt af nyoprykkede spillere er alle krite-
rier, der stilles for at komme i en mesterrække, opfyldt i 1985.
Da jeg startede i 1977 som ungdoms formand var de spillere som vi nu
forventer os så meget af, på et puslingehold der blev sønderjydsk
mester. Altså er det ikke tilfældig, at netop denne årgang også i 1983
var i focus.
Holdet blev suveræn vinder af Drenge A-rækken, vandt over Varde i en
kredskamp men t~bte den næste kamp mod et hold som nåede finalen om
det jydske mesterskab.
Glemme må vi hellere ikke holdets ~I-pok~lmesterskab og med alt dette
går titlen "årets hold 1983" til Drenge A holdet.

Men sådant en titel har vi heldigvis ikke i NB for alle hold starter
og gennemfører en turner~ngunder vidt forskellige forudsætninger.

En af de vigtigste faktorer er, hvilken træner et hold får.
Det har altid været kutyme i NB at man er "tilfredse" med sine ung-
domstrænere, selvom man inderst inde godt kunne tænke sig den ene
eller anden udskiftet med en tredje.
Men sålænge vi bruger idealister til dette job må vi også acceptere
en vis kvalitativ spredning.
I den tid jeg har været med i ungdomsafdelingen har der været 68
forskellige ungdomsledere som hver for sig efter deres evner har for-
søgt på at få det bedste ud af deres hold.
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Jeg har for to år siden i forbindelse med min velkomsttale ved 'af-
slutningsfesten nævnt frygten for en kommende ledermangel.
Min spådom var rigtig

~ .
Det har aldrig været så "svært at få pladserne besat som det har været
tilfældet i det forløbne år og det var endnu værre for den kommende
sæson.

Det er som bekendt ikke et typisk NB fænomen", sådan er det næsten
overalt.
Men her i NB er der også andre faktorer der spiller ind og gør, at vi
er kommet i denne situation •

.ji/~Det er min helt persortlig mening at jo større en oldboysafdeling i en
klub bliver, jo færre gamle fodboldspillere er der, som vil - eller
kan - tage et job i en ungdomsafdeling.

Man kan blive oldboysspiller som 32 årig, d.v.s. SI må have. den op-
fattelse at man i denne alder er "færdig" som seniorspiller.
Om det er rigtig eller ej vil jeg ikke kommentere, jeg har bare den
opfattelse, at der andre steder køres med helt andre aldersgrænser.

,
Hvad der ligger til grund for det, ved jeg ikke, men jeg kan godt
forestille mig at det vil komme en ungdomsafdeling tilgode, hvis man
hæver aldersgrænsen for oldboysspillere.
Flere gamle seniorspillere vil måske udfylde dette "torn rumt! ved at
give et nap med som ungdomstræner i et par år og så kan man altid
afslutte karrieren som oldboysspiller, ellers er man allerede or
gammel som oldboysspiller når man f.eks. er 35 "år?

,........,Nu er der sikkert nogen der råber op og fortæller mig, hvor mange
oldboys spillere der er blevet ungdomstrænere.
Det vil jeg slet ikke SVare på, alt er relativt, for nogen er 2 mange
og en ungdomsleder som er i oldboysalderen kan jo ikke automatisk
registreres som oldboysspiller.

Vi kunne altså godt tænke os at ~ndA~flere oldboysspillere v~lle
hjælpe os - og hvad betyder det så, at man måske mister en status som
"klub med Sønderjyllands største oldboysafdeling" - det kan vi jo
ikke leve af.
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Men tilbage til sæson 1983 .
Ved siden af turneringen har vi selvfølgelig igen været aktiv på mange
andre fronter.
Vi har sendt spillere til udtagelsesstævner for unionshold, desværre
uden positiv resultat. For at være med der skal man tilsyneladende
have mere end bare talent.

Vore hold har deltaget i mange stævner; både i ind-og udlandet.
Vi har været med hold i Finspång, Hohenaspe, Flensborg og herhjemme
deltog vi i Haderslev Cup, et hold var i Lunderskov og vor Drenge 3

så en l.divisionskamp,Ai Vejle.
Selv har vi haft gæster fra Finspång og Stuttgart.

I denne forbindelse vil jeg ikke undlade at sige, at jeg af økonomiske
og andre grunde - ganske stille, år for år, uden at nogen har bemærket
dette - har indskrænket disse aktiviteter.
Vi er nu kommet ned på et niveau, som forhåbentlig alle kan acceptere.

I den tid jeg har været i ungdomsafdelingen har vi trods alt været
29 gange i udlandet og jeg er sikker på at også disse udflugter har
haft deres andel i den positive udvikling der har været i NB's ung-
domsafdeling de sidste par år.
De der kommer efter mig bør tænke på det

Vi har selv arrangeret 3 stævner. Skolestævnet, Gadeturneringe~ og
delvis var NB angageret ved DBU's unionsstævne .for ynglingehold.

Som noget nyt har vi i det forløbne år givet vore talenter mulighed
for at træne til DBU s teknikermærke - noget som har været på pro-
grammet for mange år siden.
Vi har også haft vore talenter fra forskellige rækker samlet til
fællestræning.

Initiativtager vedrørende teknikermærket var Erik Nørskov og talent-
træningen blev afholdt af vor konsulent Thorvald Rasmussen.
Begge skal have tak for deres indsats og jeg håber på at de også i
1984 vil være med til lignende aktiviteter.

Når jeg nu har nævnt konsulenten, vil jeg her og nu endnu engang under-
strege, hvor vigtig det er, at vi har sådan en funktion i NB.
Brug ham rigtig og I får meget ud af ham l
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Indendorsfodbold hører også med til vore aktiviteter.
"~,~~,,,,;, "'~"~' ~ -,' / o

Desværre har man ilederstaben endnu ikke lagt sig loo~ fast pa hvil-
ket ben man vil stå på.
For mig hersker der-ingen tvivl om at indendørsfodbold er meget-p6pu~
lær hos ungdomsspillere og derfor skal man gøre alt for at skabe
muligheder, så dekan dyrke indendørsfodbold i den lange vinterpause.

Vi kan ikke i November sige til vore spillere " på gensyn i februar! "
Gør vi det, risikerer vi at de begynder noget andet og ikke kommer
mere igang når vi igen har brug for dem.
Gi'dem altså fortsat den mulighed, det er helt afgjort bedst for NB.

~';-!,~~
Men jeg kan også godt forstå trænernes manglede lyst til indendørs-
fodbold når deres spillere i løbet af en træningsaften kun kan komme
2 eller J gange på banen.
Det er ikke tilfredstillende for nogen parter og bliver nok ikke ander-
ledes inden vi kan få tildelt flere haltimer.
Det er en kendsgerning vi tilsyneladende endnu et stykke tid skal leve
med og derfor må vi prøve at få det bedste ud af det.

Ingen beretning uden økonomisnak.
Den største post i NB's regnskab er kørselsudgifter og heraf har ung-
domsafdelingen nok den største andel.
Der appeleres hvert år til de enkelte trænere om at" arrangere så meget
som mulig privatkørsel til udekampe.
Det har også iår givet bonus, vi har udbetalt lidt mere til privat-
kørsel end sidst år og siden 1981 næsten femdoblet dette beløb, hvad
der samtidig betyder en mindre vognmandsregning.

~
Desværre er det stadivæk sådant, at besparelsen tilvejebringes af
ganske få hold og det er altid de samme mennesker der gør en indsats
på dette område.
Jeg ønsker for NB at indsatsen på dette område fremover vil være
lidt mere ligeligt fordelt på et ~øjere niveau, så kan der spares

endnu flere peng~.
Men tak til dem der har kørt for os og ikke mindst tak til dem der har
arrangeret privatkørsel.

o 'Nar vores kasserer senere fremlægger NB s regnskab er der en post der
hedder tldommerudgifter". Hertil skal man lægge lo 288.- kr., for det
er nemlig det beløb ungdomsafdelingen måtte betale i 1983.
For bare fire år siden, i sæson 1979, kostede det kun 1200.- kr. at få
vore kamp~ dømt.
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Altså også her er der sket en stor prisstigning som selvfolgelig ikke
alene kan tilskrives dommernes lønforhøjelse- men så meget koster det.
altså at ha hold i såkaldte "'stærke rækker".

Når der tales om penge må vi heller. ikke glemme de ekstraindtægter
ungdomsafdelingen har haft i det forløbne år.
Vi har bl.a. solgt nogle lodsedier fra UBU som har givet præcis.1200 k~.
i kassen. Samme beløb har vi straks brugt til at forsyne de enkelte
afdelinger med overtræktrøjer.
Club 22's gadeturriering har givet os 524.-kr., 728.-kr. fik vi første
gang fra Faxe for indlevering af 7280 kapsler og vi venter yderligere

t·
på en check fra Faxe ~å 6]0.-kr. for samme initiativ.

Og så var der selvfølgelig den store check fra Faxe på 5000.-kr .•
Vi var den første klub i Danmark som blev belønnet for "en af kapsel-
kampagnensmest geniale ideer", som der blev skrevet i en pressmedde-
lels e'.
Det har foruden penge givet os en masse PR idet billedet af "store
Viggo" har været i næsten samtlige danske aviser.
Tak til alle der har været med til at skaffe os disse ekstraindtægter.

Jeg vil slutte min beretning med at takke alle ungdomsledere, bestyre1~
sen og alle andre i NB for godt samarbejde i de 7 år - jeg har været
ungdornsformand.
Held og lykke fremover

Nordborg den 26.1.1984

f?~I I
! ., I a\/~fv . UG

Peter Glock


