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N.B.'s logbog for 1994 er udleveret og jeg vil indledningsvis
komme med enkelte kommentarer til nogle af aktiviteterne.
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vi m~ nok erkende at fremmødet beqge ganqe var ret skuffende.
Til kurset i august. m~ned havde vi udsendt. indbydelse til alle
børnehaver og skoler i omr~det! men der mødte alligevel kun
20 børn op til arrangementet.
Ungdomsudval(jet er dog indstillet p~ at kurset igen i 1995
skal prØves - dog kun en enkelt gang.

For ~. ~r i træk arrangerede N.B. og N.H. børnehavetræf på
stadion ved Nord-Als ldræt.scent.er CJg der mødt.e 260 bØrn op t.il
en spændende dag - som sædvanli(j i fint solskin.
Tilskudsmuli(jhederne er nu brugt op og fremover m~ de to
klubber nok indstille sig p~ st'vat skulle dække udgifterne
der bl.a. omfatter buskØrsel.

D.G.l's fodboldtræf blev afholdt fra den 21. - 24. juni i
Nord-Als Idrætscenter. Kjeld og Verner og 5 af N.B.'s trænere
sørgede sammen med DG! for at skolen/træffet blev en stor
succes. Vi har kun f~et positive tilbagemeldinqer for de
di::::lt.;:;I.c:.iE'ndeb(i:Ji·"r"l.
Vi afholder træffet igen i 1995 og det er planlagt til uge
27 og det foreløbige program ser meqet spændende ud. Der er
som sidste ~r fodbold og formiddagen og eftermiddagende udfyldes
med basket, intercross, kurvebold, idrætslege, springgymnastik,
kano, kegling, orienteringsløb, svømmehal og meget andet.

Indydelserne er klar til udsendelse i begyndelsen af april og
der er tilmeldingsfrist den 01.06.95.

Prisen er i ~r kr. 350,00 og den enkelte deltager f~r fodbold,
t-shirt, diplom, drikkedunk, overnatning og bespisning.

Andre af omr~dets klubber afholder J.8.U.'s fodboldskole og vi
sørger for at denne indbydelse ogs~ kommer ud til N.B.'s
:::~·r!i 11(.:::r" i::-?: ti



Den ~rllge a+slutnings+est blev i ~r a+holdt søndag den 23.10.
i Nord-Als Idrætscenter.
Der deltog il0 spillere og 80 forældre og e+terfØlgende sendte
vi spørgeskema ud til 25 personer og der var generel tilfredshed
med a+slutnings+esten dog er der nok enkelte ting der skal
ændres og dette vil vi naturligvis efterkomme.

Indtil nu har der kun været omtale af øvrige aktiviteter og vi
mb ikke glemme at vi jo egnetlig ogs8 spiller +odbold i N.B.

Til udendørs sæsonen 1994 tilmeldte N.B. 4 li-mands hold og
11 7-mands hold og resultaterne var generelt tilfredsstillende.

Ud over turneringskampene deltog hold +ra N.B. i Lunderskov-cup
Legoland, Sønderjyllands Cup (hvor Drengeholdet vandt), Vonsild-
Cup (hvor Lilleput holdet vandt), Vildbjerg-Cup og Anders And
stævne.

For tiden er mange a+ holdene i gang med den indendørs sæson og
her er der tilmeldt 18 hold +ra Nord-Als Boldklub. Enkelte hold
har afsluttet turneringen og andre har kvali+iceret sig til
videre deltagelse. -------------------------,

~l udendørs sæsonen 1995 har vi foreløbigt tilmeldt 5 i1-mands
hold (ynglinge, junior, drenge og 2 lilleputhold) og
tilmedlingen a+ 7 mands hold sker i løbet af marts m8ned.
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kon~eFence der blev a~holdt i R0dding-Hallerne ..
p~ konferencen fik vi bl.a. udleveret informationsmateriale fra
HFK's ungdomsafdeling og fra Vojens' pigeafdelinq.
Der var meget godt i dette materiale og vi har besluttet at vi
vil kopiere folderen fra HFK, der indeholder praktiske
oplysninger til medlemmerne ..
Denne folder skulle gerne kunne udleveres i.~.m. den udendørs
tur' nl:,?r':i. nq s:,,:;;t a.I'"t .

---
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møderne og dette ordnede Birger p~ en god m~de. Der blev
a-fholdt 2 møder og jeg mener ikke at disse møder har den
store værdi dels p~ grund a-f det ringe fremmøde og ogs~
fordi en stor del af tiden g~r med at diskutere enkeltsager"

Ungdomsudvalget afholdte i 1994 2 store træner/ledermøder og
2 runder afdelingsmøder.
Vi mener nok at udbyttet har været størst p~ afdelingsmøderne
og vi vælger at fortsætte disse møder i 1995.
Det er dog ogsa vigtigt at trænerne mødes samlet og derfor
skal der 09S& i 1995 afholdes en eller anden form for møde
hvor alle trænere og ledere deltager.

Det er normalt, at man i forbindelse med aflæggelse af ~rets
beretning gør en kort status over ~ret 1994 og jeg vil egentlig
mene at der er meget godt at sige om N.B" i 1994.
Der har naturligvis været problemer bl.a. har der været alt
for stor udskiftning blandt ungdomstrænere og der har været
mange praktiske problemer der skulle løses i sidste øjeblik.
det er dog mit indtryk at indstillingen og stemningen var god
og dette er dog stadig det vigtigste.

Vi har lært af 1994 og en af d~ ting vi har fundet frem til
i ungdomsudvalget er at vi skal planlægge i god tid og sørge
for at fortælle trænerne at vi er der for at støtte og hjælpe
og ikke for at gøre deres arbejde vanskeligere"

Den tidligere planlægning har bl.a. betydet at vi allerede pa
nuværende tidspunkt har afholdt møder med de enkelte afdelinger
omkring udendørs træning 1995.
p~ disse møder har vi snakket og træningstidspunkter, turnerings-
kampe, stævner/cups, økonomi og meget andet.
Alle møder er afviklet i en god stemning og jeg tror helt
sikkert at møderne har været en god ting.

Vi kan med en vis
trænerne p~ plads
nye er kommet til
til sæsonen 1995.

tilfredshed allerede nu melde ud at vi har
til sæson 1995. Enkelte er stoppet og mange
og jeg tror p~ at vi har en god trænerstab
-1 tJ bi lrJ bf

Det nytter dog ikke at
skal det nok køre. Nej
trænere s~ledes at den
a c"" bE) j dF?t..
Vi h~ber at kunne skaf-fe hjælpere blandt forældrene oq vi vil
i 1995 bruge en del tid p& at finde enkelte arbejdsomr&der som
forældrene kan aflaste trænerne med.
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tilbage og siger at nu
med at finde endnu flere
er mindre bundet af
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mini-put afdelingen i marts m~ned"
N~r vi kørt dette første kursus kan vi overveje o~ kurset
skal gentages i andre afdelinger.

Samarbejdet i de enkelte afdelinqer og p~ tværs af afdelingene
er meget vigt.igt og det. er her ungdomsudvalget. opgave at. støtte
og hjælpe a+clelingerne.
Vi har jo alle samme interesse i at det g~r klubben og spillerne
godt og derfor er det svært at. se hvad vi egentlig skulle være
ue n i qæ om"

For at styrke samarbejdet har ungdomsudvalget a+talt at der
er kontort.id hver tirsdag +ra 17.30 - 19.30 i klubhuset, hvor
spillere, trænere og forældre kan komme +orbi s~fremt de har
noget de ønsker at snakke med os om.

Kommer der ingen og snakker med os kan vi jo bruge tiden p~
at løse de problemer og drø+te de ting vi er i gang med.

Vi skal ogs~ sikre os at vi i 1995 f~r tid til at starte nye
t.iltage bl"a. omkring pigefodhold, samarbejde med kommunens
øvrige klubber og andre tiltag"

Jeg vil gerne afslutningsvis rette en stor tak til mine 4
hjælpere i ungdomsudvalget med en bemærkning om at det glæder
mig at alle 4 fortsæt.ter i 1995.

Klubbens trænere og øvrige ledere f~r t.ak for en god indsats
i 1994 med h~bet om en god sæson 1995.

Nord-Als Boldklub er p~ mange m~der en rig klub og vi ved jo
alle at rigdom ikke kun m~les p~ penge men bl.a. ogs~ kan
m~les p~ den opbakning og hjælp man far.

Vi har mange at. t.akke og jeg mener den bedste m~de vi kan gøre
det p~ er at sørge for at der kommer masse af gode meldinger fra
N.8.'s ungdomsa+delingen i 1995.


