
Peter Glock fik
lederprisen
I forbindelse med »Fest-i-by« i

Nordborg, var lørdag aftens
store højdepunkt uddelingen le-
derprisen. Det er Idrætsfonden
for Nordals, som gennem denne
pris - en evigt vandrende pokal
- påskønner en stor og frivillig
lederindsats indenfor idræts- og
ungdomsarbejdet i Nordborg
Kommune.
Lederprisen for 1985 gik til

Peter Glock fra Nordals Bold-

klub, som foruden at få overrakt
pokalen også fik 5000 kroner,
som skal bruges til at deltage i et
større idrætsarrangement-kur-
sus på en idrætshøjskole eller
lignende.
Peter Glock modtog lederpri-

sen af kulturudvalgsformand
Willy Sahl, der knyttede disse
ord til prisen:
- Det har som sædvanling

været en vanskelig opgave at

- Du har været med til at forme Nordals Boldklub til det, den er i
dag, var en af de kommentarer, som formanden for kulturudvalget,
WIlly Sahl, hæftede på modtageren af årets lederpris 1985. Den gik til
Peter Glock (billedet) for et godt stykke arbejde gennem 15 år i
Nordals Boldklub.

I

træffe afgørelse om hvem, der
skulle have årets lederpris. In-
den for idrættens område findes
der mange ledertyper, og ikke
mindst her gælder det for lederne
om at finde den rigtige stil, hvis'
han eller hun vil bevare de unges
tillid.

Det hævdes ofte, at idrætsle-
dere er med til at forme en god og
sund ungdom. Jeg tror, at ung-
dommen i lige så høj grad er med
til at forme nogle gode ledere.
Jeg ved ikke, om årets lederpris-
modtager har en bestemt stil -
nogle siger, han bare er rar, an-
dre, at han er den fødte igang-
sætter. Men døm selv.

Overfor Peter Glock under-
stregde kulturudvalgeforman-
den, at Peter Glock gennem sine
15 år i Nordals Boldklub altid
havde været parat til at påtage
sig opgave af enhver art - især
dem, der var mange udfordringer
i.
- Din ledergerning er altid

udført på en seriøs, saglig og
tillidsfuld måde. Du har været
med til at udforme Nordals Bold-
klub til det, den er i dag, du har
skabt udvikling i klubben, og
har været utrættelig på det
sportslige som det administra-
tive område, sa~e Willy S·: ,.~~.


