
Beretning for NBs ungdomsafdeling 1990

Til generalforsamlingen torsdag den 31.1.91.

I lighed med tidligere år havde' vi i NBs ungdomsafdeling mange
hold tilmeldt i J.B.U. turneringen.
Det være sig på 11 mands siden, men også og måske i særdeles-
hed på 7 mands siden.
7 mands fodbold i de yngste årgange er blevet en populær - og ef-
ter min mening rigtig form for holdspil op til 10 - 12 år - in-

..•., gen tvivl om at fremtiden også vil visse dette.
Resultatmæssigt nåede vi da også - jeg kan sige igen i år - helt
til tops både på pige/dame-siden~ på drenge-siden.
Vores junior-damer blev Jydske mestre efter en meget· spændende
finalekamp mod Frederikshavn. - Rigtig flot klaret og et stort
tillykke til jer - bedre reklame for pige/dame-fodbold kan man
ikke lave.
på drenge-siden var det vores junior mesterrække, som vi var me-
get spændte på placeringeren af - vi vidste de var gode, men
hvor gode?
De skuffede da heller ikke en flot 3. plads blev det til. Ingen
tvivl om, at her ligger grunden til et godt voksent spillemate-
riale, hvis vi passer på dem.
I puslinge-rækken havde vi den fornØjelse, at rigtig mange meldte
sig, de er over 40 drenge i denne afdeling.
At det er i de små årgange vi 'skal starte er vi ikke i tvivl om,
og derfor var vi da også glade, da nogle forældre tilbØd at star-
te en "Sandkasse"-afdeling op, der har i lØbet af vinteren været
25 drenge og piger i alderen 3 til 6 år. Virkelig flot.
Kan vi bevare de helt unge spillere - det er op til os at hjælpe,
pleje og vejlede dem fremover.
Ovennævnte var nogle eks.; men i alle afdelinger har der som sæd-
vanlig været aktiviteter igang, udover turnerings fodbold, det
være sig træningslejre, forskellige Cup turneringer hvor bl.a.
junior nåede finalen i BrØndy Cup og vores eget Pinse Cup'men og-
så mindre cup over l eller flere dage er det blevet til - med me-
get fine sportslige resultater.
på træner-siden er der igen grund til at sige et stort tak til
trænerne, der fortsat bruger imponerende meget tid på arbejdet,
og ikke mindst udviser en ægte interesse for at bØrn og unge men-
nesker kan få en fodbold opvækst - gerne bedre end vi selv fik -
tak skal trænerne og hjælperne have for året 1990.
Traditionen tro vil jeg da gerne her slå et lille slag for flere

frivillige hjælpere - det er altså fortsat en lille kerne, der
trækker ungdomsarbejdet, jeg vil håbe, at flere vil tilbyde deres
hjælp - dette også sagt, selvom det ikke plejer at give resulta-
ter.
Vi må alle prØve at give et nap med, jeg tænker her på måske spe-
cielt dem, der har overstået deres mest aktive karriere, der er
brug for dig til et stykke arbejde i ungdomsafdelingen.
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I en klub af NBs~størrelse vil der hele tiden være et behov for
10 til 12 nye trænere/ledere i ungdomsafdelingen hvert år, så
vi kan faktisk ikke få frivillige nok - meld jer idag til mig -
dine/vores bØrn og fodboldspillet fortjener, at der er nogle
voksne, der gør et stykke praktisk frivilligt træner-arbejde -
tag opfordringen alvorligt.
Konkret mangler vi hjælpere til vores puslinge - har du en times
tid til rådighed tirsdag eller torsdag, så meld dig hos mig i
aften.

..•... At vore trænere ikke står alene i NB, men bliver støttet og vej-
ledt, har vi vores konsulent John Petersen til. Johns arbejde
er af uundværlig betydning, hvad ikKe mindst vore ungdomsspillere
og trænere vil bevidne.
John har de sidste par år satset kraftigt på det tekniske, og ik-
ke mindst breden og forståelsen for fodboldspillet, et arbejde
som jeg ikke er i tvivl om, vil give resultater fremover.
Jeg vil også her sige tak til John Petersen for hans arbejde i
NBs ungdomsafdeling, og glad for at vi fortsat kan gøre brug af
din forståelse for og viden om fodboldspillet.
Også i år har alle afdelinger valgt nogle forældrerepræsentanter
til generalforsamlingen. Forældre-arbejdet er en vigtig del af en
ungdomsafdeling, uden forældrenes støtte og hjælp kan vi ikke
drive klubben, og jeg er da også glad for at mange forældre ikke
kun er tilskuere, men at I aktivt går ind og præger arbejdet, og
som alle ved, er kØrsel til kampene af stor betydning for klub-
ben.
Ikke mindst vil vi i fremtiden få et stort behov for forældre-
støtte og hjælp, når vi som planlagt vil opbygge et "ungdomsvære
sted" i de nye klublokaler - derfor har jeg en indbydelse til de
fremmØdte forældre om et formøde, hvor jeg gerne sammen med dem
vil drØfte Vore planer.
Tak til de forældre der har støttet os.
Årets afslutningsfester blev at vi valgte, at opdele afslutningen
ud til de forskellige afdelinger - nogle slog sig sammen; men me-
ningen var, at hver afdeling selv kunne bestemme hvordan og hvor-
når de ville afholde festen.
Undertegnede deltog i de fleste og tilbagemeldingerne har da også
været positive, men om det skal være formen fremover ved jeg ikke,
men oplevelsen de andre år har ofte været at afslutningsfesterne
var for store og for maraton-agtige - måske gør vi noget helt 3.

o o
l ar.
Økonomien spiller selvfølgelig en stor rolle i forhold til ung-
domsafdelingens måde at fungere på.
Alle ved jo, at den ikke har været for god - vi har i ungdomsaf-
delingen overholdt det udstukne budget; men var, som det nok er
bekendt i lighed med den øvrige del af klubben nØd til at lave be-
sparelser i efteråret. At disse besparelser har givet problemer er
ingen hemmelighed, men nØdvendige var og er de, for vi vil også
mærke dem i 1991. Dette har bl.a. betydet, at vi også overfor træ-
nerne har måttet nedskære omkostningsgodtgørelsen vi gav til hjælp
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for de udgifter,~der 'er ved at have et trænerjob - men mest
drastisk har nok været bortfaldet af kØrselstilskudet, men vi
håber på forståelse, det er ikke den gode vilje der mangler,
men pengene.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til alle dem jeg ikke har
nævnt idag, det er da heldigvis mange, der gør et rigtigt stort
stykke arbejde for fodboldspillet med kørselsfordeling, kamp-
fordeler o.s.v.
Tak til alle, jeg håber at I alle igen i 1991 vil gøre et styk-

"'" ke arbejde, for også i 1991 har vi mange opgaver - også mange
nye opgaver - her tænker jeg måske mest på de nye klublokaler
for ungdommen, men også et PR fremstØd for ungdoms fodbolden i-
gennem fodboldskole i juli i sam~bejde med S.I. En foredrags-
aften med Anders Halling er aftalt med ungdomsafdelingen i Egen,
men også en fodbold-eftermiddag med Peter Schmeichel og afvik-
ling af et Anders And Cup i august er planlagt - spændende bli-
ver det.

Niels Ole Bennedsen
formand f. ungdomsafdelingen


