
Beretning for N.B.s ungdomsafdeling 1991
Til generalforsamlingen torsdag den 30.1.92.

Igen i år havde vi i NBs ungdomsafdeling tilmeldt 11 såvel som 7
mandshold i alle årgange i JBU turneringer.

Særlig 7 mandsfodbold er ved at gøre sit helt store indtog i
fodboldspillet. Det er ikke kun i de yngste årgange, men alle er
efterhånden enige om, at det er den rigtige fodbold-/kampform for
fodboldspillere op til 11 - 12 år. også turnerings formen med
opbrydelige turneringer/rækker efter forårssæsonen har højnet
fodboldspillet.

Resultatsmæssigt havde vi igen, kan jeg vist godt sige, hold, der
prægede rækkerne - også i toppen. Det være sig både på pige/dame-
og drengesiden.

Turneringsfodbold er selvfølgelig det, vi alle træner eller stiler
imod, men andre aktiviteter præger i allerhøjeste grad også
ungdomsfodbolden i Nord-Als Boldklub. Det være sig diverse
stævner, træningslejre og cup.
I 1991 afvikledes bl.a. Anders And cupturneringen her i Nordborg.

I lighed med tidligere havde de enkelte rækker forskellige
forældre- og børn arrangementer - altsammen noget der som sagt
ligger ud over turneringsfodbolden og træningen/forberedelsen til
denne.

Der er al mulig grund, til at sige tak til vore trænere for det
arbejde de har gjort, det er et stort og imponerende stykke
arbejde de gør, til gavn for de unge piger og drenge i Nordborg.
Trænergruppen i ungdomsafdelingen har igen vist sig moden, med
stor interesse for trænerarbejdet. - Jer trænere, der uge efter
uge bruger timer på fodboldtræningen, skal have et rigtigt stort
TAK.

Til jer, der ikke får en tak i år, vil jeg sige, at her i 1992,
kan I nå det. Jeg har et tilbud til jer.
vi er i den situation, at vi fortsat mangler en træner til vores
11 mands lilleputhold, det er nogle herlige drenge i alderen 10 -
12 år med masser af talent.
Hvem kunne tænke sig her i aften, at sige ~ til dette flotte
tilbud om mange gode oplevelser omkring fodbolden - henvend
dig/jer herefter.

Sandkasse-fodbold er kommet for at blive i Nord-Als Boldklub. vi
har nu på 2. år haft sandkasse-hold, hvor vi indfører de helt små
i klubben - at det giver resultat, kan vi se på antallet, der er i
puslingeafdelingen idag. vi får som klub, fat i børn på et meget
tidligt tidspunkt.

Som en videreudvikling af sandkasseafdelingen ville vi i 1991
starte op med Åbent klubhus:
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vi forelagde ideen om Åbent klub overfor forældrene i foråret, og
fik da også 4 forældre til at melde sig, til at stå for det
praktiske.
Hver torsdag eftermiddag fra kl. 15.30 til 18.00, havde vi
klubhuset åbent for at medlemmerne i NB kunne komme, gerne sammen
med kammerater og hygge sig, lege, spille bold eller bare være
sammen.
vi startede op med et møde med DBU instruktøren Anders Halling,
forældre, trænere m.m. fra NB. Ligeledes havde vi inviteret Egen
boldklub.
Anders Halling som igennem TV og dagspressen havde tilkende-givet
nogle spændende og nye måder at skabe klubliv for ungdomsspillere.
Arrangementet var meget fint, Anders Halling var utrolig spændende
at høre på, der var bare det lille men, at der næsten ingen
forældre kom - ærgerligt.
Efter indsprøjtningen af Anders Halling troede vi endnu mere på
ideen om Åbent klubhus. Igennem løbesedler, opslag rundt i byen og
god presse-dækning af Jydske/Vestkysten og ikke mindst opfordring
til børnene igennem trænere, viste det sig alligevel, at der stort
set ingen børn kom.
At ideen er god, og at vi kunne stille tilbuddet op skyldes ikke
mindst Nordborg kommune og KUlturministeriet, der støttede med
ialt 13.500 kr.
vi må nu til den nye sæson have set på, hvad kan vi ændre, eller
hvad skal vi forny os med for at få vores klubhus til at blive et
naturligt samlingssted, hvor man også kan være udenfor
træningstiden - det er vigtigt, at skabe denne klubånd også ved
ungdomsspillerne.

Af andre tiltag der er brugt mange kræfter på, uden at disse
herefter har givet et væsenligt udbytte, vil jeg også lige nævne
arrangementet i Havnbjerg, og vores forsøg i samarbejde med S.I.
at få en fodboldskole på Nord-Als i sommerferien.
Efter en gennemgang af medlemslisten og en formodning er vi kommet.
til det resultat, at vi i NB har alt for få medlemmer fra
Havnbjerg området. Derfor planlagde vi et PR fremstød derude. vi
mødte op på Havnbjerg stadion, trænere og ledere med forskellige
aktiviteter og konkurrencer.
Det var en dejlig august søndag, der var udsendt løbesedler til
alle husstande, der var annonceret i avisen o.s.v. - alt var
perfekt, helt bortset fra at der ikke kom nogle nye, der kom
faktisk slet ingen - igen ærgerligt.

Arrangementet og initiativerne i Havnbjerg området vil vi dog
fortsætte med i 1992, dog selvfølgelig på en anden måde.
Hvad angår den planlagte fodboldskole i juli, måtte vi aflyse
denne, da der kun var 19 tilmeldte. De 19 fik vi overflyttet til
Sønderborg, som blev det eneste sted i Sønderjylland (vi samlede
alle), selvom der var planlagt 7 steder - igen ærgerligt.

Tilbage til de mere trygge og hjemlige forhold/aktiviteter, det
primære at spille fodbold.
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Igen viste vores konsulent-ordning med John Petersen at være af
største værdi. Der er ingen tvivl om at fodboldspillet/træningen
med vægt lagt på teknikken, som John er stor tilhænger af, er
begyndt at give resultater, vi laver simpelthen bedre
fodboldspillere i NB.
Tak til dig John for det arbejde i ungdomsafdelingen, og ikke
mindst din brede forståelse for fodboldspillet der gør, at alle
børn kan spille fodbold i klubben, ikke kun de bedste.

Når man taler om ungdoms fodbold , er træneren meget vigtig,
konsulenten, og så er der selvfølgelig også en masse hjælpere og
ledere, der støtter op om arbejdet. Hvad er al træningen værd,
hvis der ikke var nogen, der arrangerede kampe, dommere, betalte
regninger o.s.v. I skal have et lige så stor TAK for jeres
uvurderlige hjælp i klubben.

så må jeg altså sige til forældre, en gruppe hjælpere, som ingen
klubber kan undvære - I forældre til børn i NB, skal herfra
talerstolen have et hjertelig og velment TAK.
Forældreopbakning til en klub er meget vigtig og særdeles
nødvendig.
I de 4 år jeg har været ungdoms formand , har jeg som en af
erfaringerne fået øjnene op for vigtigheden af denne hjælper-
gruppe.

Dette er min sidste beretning som ungdoms formand (i denne omgang),
og vil da gerne videre-give min erfaring om den store hjælpe-
pointiale, der er ved forældrene.

Nu var det også meningen, at jeg ville sige noget om økonomi,
omkostningsgodtgørelse, kursus virksomhed, kørsel, træner
rekruttering, afslutningsfester og meget mere; men jeg vil nøjes
med at sige, at det igen lykkedes os alle i ungdomsafdelingen at
overholde udstukne budgetter, vi korn ud af 1991 med et meget flot
regnskab, der i fremtiden skulle give mere frihed til at lave nye
og spændende aktiviteter.

Vi klarede igen en fodboldsæson, som alle kan være bekendt, alle
30 til 40 hjælpere der er nødvendig for at få en ungdomsforening,
som NB til at fungere, gjorde det godt.

Jeg vil godt benytte min taletid (jeg har en ret og pligt), til at
sige alle dem jeg har samarbejdet med i de 4 år som ungdoms formand
TAK for de oplevelser jeg har fået, det har været spændende, ikke
altid sjovt - men spændende.
Jeg vil fortsat være at finde i ungdomsafdelingen nu som træner.
NB er for mig stadig en spændende og god fodboldklub, hvor jeg
ønsker, at gøre et stykke arbejde.

Niels Ole Bennedsen

Ungdomsformand


