
JYDSK BOLDSPIL-UNION

ANSØGNING
OM

JBU's SØLVNAL

FØdselsdato og -år lo 06 42-----------
Data som leder i klubber (her skal anfØres årstal for de forskellige
poster, vedkommende har bestridt i klubben.
Der skal anfØres fra hvilken dato til hvilken dato pågældende har
bestridt de anfØrte poster) .

såfremt lederposter (træner, holdleder, bestyrelsesmedlem m.v.)
suppleres med andre poster (stØtteforening, initiativforening o.l.) må
klart anfØres, hvorledes pågældende forening er tilknyttet den
ansØgende forening samt foreningens formål.

HAR pAGÆLDENDE MODTAGET HONORAR FOR DET UDFØRTE ARBEJDE? JA
(afkrydsning skal påføres skemaet.)

IØvrigt henvises til bestemmelserne i JBU's håndbOg~~
, ,.:/-tøhf!/l.-.-

Nord-Als Boldklub ,. .c e1;rEt:'"formand-------------~-----------------
Stempel og underskrift.

R_~d~Y~~~~!~_~2_§j)~_~9E~~9E~_
Adresse, nålen Ønskes sendt til.

BEMÆRK: Som hovedregel skal ansøgningen være JBU i hænde senest 30 dage
fØr, nålen Ønskes overrakt.

Nålen påtænkes overrakt på stadion den 26 08 90.



Verner Petersen startede sin fodboldkariere som drenge-
spiller i Lintrup Dngdoms- og Gymnastikforening i 1952.

Som juniorspiller skiftede han klub til Rødding Idræts-
forening, hvor han ~luttede som seniorspiller i denne klub i
1966.

Fra 1966 og til dato har Verner været aktiv spiller i
Nord-Als Boldklub på skiftende niveauer - nu som Grand 01d
Boys.

Verners uhonorede træner/ledergernj.ng har følgende for-
løb:
1968/1969
1971/1972
1973/1974

træner drenge
11 lilleputter

spil18rudvalgsformand og spil-
lernes repræsentant i besty-
relsen

1975/1976 træner junior
1977/1978 11 drenge
1979/1980/1981 11 serie 4
1982/1983/1984/1985 11 ynglinge
1986/1987 11 lilleputter
1988/1989 11 junior.

Fra 010190 overtog Verner NB.s serie l hold som honore-
ret træner - men han gjorde fr;::Jstarten klart) at der kun
blev tale om l år, idet hans store interesse stadig er ung-
domsfodbold, hvor han som enten ynglinge eller juniortræner
starter igen 1991.

Verner går helhjertet ind for de opgaver - store eller
a h at ' U 1--,'} all'sma - som an pa ager SJ.g. nan lIJæ .. per pa a~ e nlveauer,

hvor der er behov for hjælp ved alternative klubaktiviteter.
Siden 1981 har han deltaget i trænerkurser. 1987/198t3

har han gennemgi3et DBD. s Basis træneruddannelse afholdt for-



skellige steder i Jylland.
Verner er ved sin flid og dygtighed et forbillede for

såvel spillere som øvrige trænere, og han er afholdt blandt
sine trænerkollegaer.

Verner er en person som enhver klubledelse med glæde
kunne tage imod.

~
formand.


