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NORDALS IDRÆTSCENTER UDVIDET MED EN UDENDØRS KEGLEBANE.

Idet en flok fodboldspillere fra Lysabild tirsdag den 6. august
tilfældigvis aflagde et besøg i centeret og idet den i overskrift-
en nævnte keglebane havde noget, der lignede fodbold-mål (i to
henseender), så blev en tilsvarende flok spillere fra NB enige
med Lysabild-folkene om, at man ligeså godt kunne spille en kamp.
Keglebanen så faktisk heller ikke ud til at være reserveret (det
od den andre om at være). Den lå bare helt ubenyttet hen.

En midtalsisk fodbolddommer, der heldigvis havde forvildet sig
til det nordalsiske, blev straks engageret til at fløjte under
kampen. Uden de gængse linier inde på banen og uden keglevogtere
blev det selvsagt en noget vanskelig affære for både dommer samt
spillere. Alligevel blev det en rimelig træningskamp, som NB på
grund af godt spil i den sidste halve time vandt 4-2.

Eftersom denne kamp opstod rent spontant, var det således rart,
at vi uden videre kunne benytte idrætscenteret~anlæg - tak for det.
Havde kampen dog været aftalt i forvejen og de implicerede parter
havde haft udgifter i denne forbindelse, så er vi nogle stykker,
der ville have været flove over at udsætte en dommer og et gæst-
ende hold for slige vilkår på denne tid af året.

Me Nok Kylie

Hvor den udendørs keglebane er blevet af, står hen i det uvisse.
Keglerne er sikkert nok blevet neglet. Derfor bliver moralen i
dette: Engager en keglevogter og stop derved disse tyve-togter.
Eller endnu bedre: Få banerne markeret med kridt, så stjæles de
i hvertfald ikke så tit!

PS: Alle prøver jo på at tage kegler. (se svar side 8.)
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II Udendørs keglebane
PlANLÆGNING - 0KONOMI- KOMMUNIKATION- FLEXIBILlTET

II

Belært af erfaring udbeder vi os også planer og ønsker for benyttelse af baner,
træningsareal, omklædningsfaciliteter i forbindelse med ferieperioder, ( vi har
tidligere måtte finde dem efterladte af spillerne lomklædningsrummene - hvilket
dengang var vores eneste chance for at være informeret l.

Sådan er det ikke mere - og det skal vi heller ikke tilbage til - TAK for det I

Når vi således har et overblik over ønsker og behov begynder vores planlægning
- her er der en del faktorer, der spiller ind,bl. a. ekonorni, personalenormerinq,
andre reservationer, øvrige opgaver, ferie o.s.v. - det var også tilfældet i år, men
også andre faktorer spillede "puds' med de planer, som NB's trænere havde lavet
og fremsendt til os.

Således er vi bekendt med, at ændringerne i forbindelse med afviklingen af
SUB-CUP er tilgået Nord-Als Boldklub pr. brev den 7. juli.

Dette bliver vi først orienteret om i uge 31, ( 29. juli - 4. august l, hvor NB bestiller
baner til træningskampe, 6 stk. excl. omtalte "keglekamp" .

Hertil kommer naturligvis de kampe, der var aftalt inden ferien - men ved aftaler
og flexibilitet parterne imellem f~r vi naturligvis det hele på plads.

Og så 1:11 "keglekarnpen"_

Torsdag den 1. august aftales med hr. Meniberg idommernes omklædningsrum
en anden træningskamp for 1. holdet i lørdag den 3. august.
Den omtalte kamp d. 6. august aftales i fuld forståelse med hr. Mehlberg henlagt til
Lysabild, idet vi samme aften havde en aftalt træningskamp for NB's ynglinge
mester hold på stadion, og pokalkamp for grand old boys på banen i Østerlund.

I forbindelse med afviklingen af træningskampen på stadion den 3. august imellem
NB 1 og NB 2 kontaktes undertegnede af hr. Mehlberg angående kampen tirsdag
den 6. august, idet han oplyser, at Lysabild ikke så sig i stand til at gennemføre
kampen på deres baner.

Det blev derfor aftalt med hr. Mehlberg, at denne kamp med 2 dages varsel kunne
afvikles på træningsarealet, idet der kun blev 'opstreget' med kegler, som vi gør
det i opstartsfasen, januar-marts.

Turneringsplanerne og de kendte træningskampe havde nemlig gjort det muligt, at
'spare' bane 2 indtil den 16. august, hvilket derfor var indlagt i vores planlægning.

MORALEN MÅ VÆRE - hvis en sådan findes:
VI behøver ikke at skamme os på Nord-Als - selv Lysabildgæster os gerne - lad
os derfor respektere indgåede aftaler.

PS: Lad os i fællesskab vælte "keqler",
Med sportslig hilsen
Nord-Als Idrætscenter

Claus Bonde


