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NB·formand tror
på topplaceringer:
- Vi har spilleme

Nordals Boldklubs formand.
Børge Zanchetta, tror, at klub-
bens forskellige hold vil opnå
topplaceringer i år. Det sagde

han på generalforsamlingen i af·
tes i sin første årsberetning.

- Mit nytårsønske er, at før·
steholdet kæmper sig op i Serie

_II, og at der også bliver opryk·
ninger til andre hold. Jeg tror på.
at vi har spillermaterialet til det.
sagde Zanchetta.

For førsteholdet var det lige
ved i sidste sæson. Men det
glippede. og i den anledning var
der et lille »hip" til spilleme.

- Troen på dem var stor, men
der indtraf et par svipsere på et
tidspunkt, hvor vi selv var her-
rer over vor videre sklæbne til en
oprykning. I sidste ende måtte
vi se os distanceret til tredje-
pladsen i kredsen - i sig selv en I,
god placering. men altså ikke
god nok til oprykning. Grundene
til svipserne kan være flere. Men
en betingelse for et godt resultat
er i hvert fald, at alle møder med
fuld styrke, når der skal spilles
kamp, lød det i beretningen.

Der var naturligvis ros og tak
til tredje· og fjerdeholdet. som
-begge rykkede op i Serie V.

NB·formanden sagde på gene·
ralforsamlingen med tanke på de
store problemer, der var med at
få afviklet kampe i foråret 1983
på grund af det våde vejr, at
man kunne tænke sig, at der ved
idrætscenteret altid kan spilles
på en bane, som så skal kunne
»tage skrammeme«.

- Den vil jo senere kunne
retableres. Og hvis der var en
sådan bane, ville det spare os for
mange problemer, sagde Børge
Zanchetta. .

Til idrætscenterets personale
sagde han, at man i NB i forbin·
delse- med aflysningerne nogle
gange havde følt, at centerledel-
sen var meget hurtige og i god
tid med aflysninger og spillefor·
bud - underforstået lidt for god
tid.

- At vi ikke altid er enige
med de afgørelser, der træffes i
centeret, skal der ikke lægges
skjul på, men det skader dog
aldrig, at der udveksles syns·
punkter, mente NB·formanden.


