
BERETNIN'G ro:!:-' u.n.gdorneafdelingen til N.B. 'le> generalI'orearalin.g
d~ n 2 el • O .L • '9 6 I

Forrf.andene ]:)e:t·-etn.ingornt.alte en lang y·.;,ekkeaf aktiviteterne
:1.klu.bben :1.aret 1995.

Jeg vil nu kort o~tale de arrange=enter der hører under
ungdo~eardel:1.ngen.

Aret·~ .føre:te ary,~ngen\ent var kur~et "VORT' HOLD" der' bI ev
afholdt den 31, =arte for =in:1.-put afdelingen og der var et
p,~~nt fr'el"i"llnøcleext: ~pi.ll""r·""og fo:r.""ld:!:-e, Ku.:!:-""et~ fO:!:"'ln.!.1 v.:..y·
kort at inddrage for_ldrene i klubbene arbe~de

Som alle ved .fyldte JBU :1.1995 100 ar og det re~rede man med
en lan~f i-ao;,·kJ<e"Aben Klub" a:l:-y'angel'flentey,t'!<øndagden 21., lna_i
JBLI l''L.'-'lvdeplanlag'1:, en l:-'æ1<1<;:elege og øvel~.:.r f Ol:-<-'te .foy·ekell :1. g.:.
aldersgrupper og vi havde en god foY~iddag i e~ralende eolek:1.n
e":"'J:'('UYlr.::-:li n).~cl ,::a 60 bøl: ....t-.l .• I:>tetr- Jol~v ~""LllJ.<ll""la.rJ.clet· ctel-c· \..lcl ift..t" t·-e:hi};-.te

):)c:,l l de (:.)9 .i3.-1-.cle f:.

2 Ar arrangerende N B. en
D~r er korrekt tale 0= et

r odl~>ol da ko l e i

"fc,dbo ldtræf",
earrl,::t.l:-be J(~le n'led.

1-1VOl:'" li"!a n .esp i l l oe l:'

fodbold 0= for~iddagen og eftermiddagene bruge ~il andre
idrætsgrene 60m 1<ur~ebold, gøgl. epring. banegolf kano,
hegling. orienteringeløb og e~ø=n:ing, Som noget nyt ha~de v:1.
i ~995 be~øg ar en ctorfll'1"le:c-' Helg~ ~:t'-a I-IØ1.'"'U}:) ~)g 1-1arl '-"'09.1:-' gc:>d.

t.i l ~:3.t e;claJ<ke rrJ.~..:l br2)l~-Clerle l.jnik.1~-.:ilig ct(':.)l·J:ll"'.l"lel:""'el~e o];Jgaver'.

Tor~dag aften var forældrene indbudt til fællee~pi~ning og
efterfølgende gatur i den nordale:1.eke natur. Der va~'fint
t:l:--etY.ltl)ø<:i~ cl.~r1.1-1~ arterl ,jg NI<::', ~ cat:.et.te=l.--·j,.a. Y.::tl:'-· ryldt lYl~Cl. l:,ø:l-"' r-l

(:,;.g' f ,.:sl.'-ee l t.:l..l"'"'e ~

Fodboldekolen arrangeree af DGI og NB i øa=arbe~de og vi har
ingen økonomiek intereeee i ekolen.
Del:-cleltod 90 børn i fodb,:)ldtJ.'-æffet og det 01.-' et·ule.;;;retgodt
ant.a,l ,

Tak til K~eld og Verner og de 6 tr~nere for en meget god
incl6at~
Vi 07.),:0' i &l:- igerl kl.~1°~ n'l~(:l et 1 igklecl.~ roclb(.~ldti'""'.~r d~r' igell i

ar arholdee i uge 27
Invitationer Bende. ud og ~i vil Bom de tidligere ar og~&
udeende invitationer rra JBU t:1.l deree fodboldekoler i



DBU'~ pengekaee~ bugner og det var
beeluttede at anvende penge t11 nye
En at: dieee aktiviteter val:~ "STREET

en etol:' euccee< aret r'Øl" 1 Tyek 1 and.
La.ndedelene 2 t:ørende klubber HFK og NB deltog i dette
errange=ent der blev at:holdt den 24. ~uli ved KVICKLY.
At tale OIU en begy'.:;ene:et~uccee ville være en kla.r unde:t~drivelee
eftereo= arrangementet med a deltagende epillere klart mb
betognee eom en ar ar.te fiaskoer.
PR-arbe.:idet, l-,er'&.}=.entbal:~t11<ke v"""r'e t, g'.:;>ctt,no}, og vi IUenel:"iJ<ke
at tidepunktet er det helt rigt1ge.
Der deltog 1alt 53 klubber over hele landet og meldingerne fra
de andree etecter ~ar ikke stort bedre.
BTREET FODBOLDEN gentages i 1996 og vi prøver da endnu en gang.

g læde l :igt,
akt ivi tetel:~
FODBOLD" del.'"

a t roe,n :1 1.99~
t: 01~ k lubber'n.e.

havc:i.e'Jæret

Et noget bedre rren=~de var vi ~~dne til den 15. aug. hvor NM
cg NB t:'01- "'*. a:.-a1'"l.-'angel.-'ede"Bøl:-nehavetl."'ae:t'.. og vi -Val.'"endnu en
g''9..1-Lg lleldige n.led ve.J"r-et. cg ~anJJYlerl n).~cl (Jr·•...LY"&.cl~te; .børneha.........,..el:~h.'5t."Vde

~1 en god formiddag med maaeer at: lege. 18 og eaft.
Vi mener at det er vigtigt at fcrte_tte med arrangementet eelvom
det koeter klubberne penge at betale buekøreel. 1~ og andet.

Det e1dee f_lleearrangement ~eg v~l om~ale er at:del1ngene
arelutn1ng8feet der blev afholdt eøndag den 05. nov. :1. NIC og
i:!101Yl &'l:"etfør v.';\rpl:"ogranunet en bland,ing af fodl:>oldep:il og do-c
mere hø~t1de11ge eom overr_kkelee af d1plo=er og overr_kkelee at:
anerkendoleer til aktive t:'or_Idre
V i l-l.al.~· e:rot. e1'~'r as l ge rJ.c.le er rla)<l<:.e 1:. nl.e(:i tl:: ee rv-e 1-""'6 ,:,g 1: o::'j1:"-'~ l ctl.-·~ t:)rn rrl~Cl~ 1-.1

afelutn1ngefoeten afholde~ p& og vi har dot indtryk at man er
god t, C1 l 1:l:"o<:teI'r'lec1.d,en ., l1d t ec s: se; lappec1.e r 01'-1'l'1".
On~ring dette are afelutn1nga:teet har ~1 ~nakket om at flycte
til hal log p& denne made kan ~1 oge6 bruge klubhueet

Merudo~.r har der ~_ret en r_kk~ af øvrige akt1'J:iteter for
enkelte afdel1nger.
I for'b1nd<!!>la<!:'Y1~d FES-r I ,BY at:l-,.::>ldt:,.kIUl",b••..•"Ale;--M~ete1-':e)<ab"
r (.:'l'~ rn :i ri :i 1=' lJ. t· tel:~ .

25.
Jl~::..g~t

jurli

nyt ble~ der ogea afholdt
og dette arr&nge=en~ blev

"NB M1cro Cup" søndag
en BtOY euccee ~ed 18

c::i.en

c..:le l t.'3..~1·erldt!! Ile, l cl.

TiSt).< t: i 1 .J,~ li ri c::i!t,. 1 l e.a: t'5'·l'"\ c:le: l:'~' V' •.::\ 1:-- C:ll:~1.>.,./}< l.~.~.t'"t.:. ~ rI l.:>af;J ,:le t t· e e t.7.':V rie

h~or klubben 1øvr1gt har r&e~ ~tor roe r~"a d~ del~agende
k l u}=,b-e:.-.



rarteætter ~ ~r med d~eee
vi i eamarbe~de med DGI
~ rebrual:' n\&.ned.

Z arrangen\enter'
arholde etævner

eorYlnoget nyt
5-rnande ho ld

Nord-Ale Boldklub arholder
"N.B. Micro Cup" 5 at eide
at dette u,,~ være nok og t i l
afholde et ~ndendøre etævne

"Ale Meeterekab" rOl:-miniputter.
indendøre og Skole Cup ea vi mener

de der erterlyeer. at klubben ekal
m~ vi meddele. at v~ hellere ser at

klubl:.en deltas;rer' i den r'Clekkeat eteevnel:' vo:t.~enaboklubber'
a~~l:"'angey'el:-.
De ltagel:~anta l let var været ra ldende de eene:t'e &l:'" og doerfor' rtCl.l:'
det intet formal at etarte endnu et indendøre e~_vne op.

Det må være nok om de
videre til det arlige
deltog med 4 11-mand~
'hold.
De eporte lige reeu ltate:t" hal:"været, på det ~ævne og vi eka l
helt ned til argang 88 ror at rinde klubbene 1. kredevinder,

forekell~ge aktiv~teter og vi mA herefter
t11bageblik på turneringen 1995 hvor N.B.
hold. 9 ?-mande hold og enkelte 5-mande

Herudover vandt pigerne oge& deree række. men p.g.a. aldere-
diepeneationer kunne de ikke deltage ~ de afsluttende ka=pe.

Juniorafdelingens 11-=_nde hold havde et flot efter&r og
eluttede i toppen af rækken H,:. l de t, v-ar' :1. e OIYtln<!>r r e:r'i e n i

V:i.ldb,je.l:-'~rlyvol:" rnecrx cleltogi "Vil.::lb,jel:"g'Cup" og it"ls;r.St.:,e.:~q.
v-ar der tale 0= en vellYkke~ tur.

efter o=brydn1ngen g:1.k det bedre ror holdet
i Sønder3yllande Cup i Gr&sten og iflg. Jan

Dr'eno;;renede ltog
val.-rnan ikke

soorlig tilfreds =ed dette st_V-ne og v1 =å ov-erv-e3e om vi oge&
t'l:-el'(',,:,v-el:~'øn~)<el.~at de lt.-:..gei dette etæv-ne
Freder1ks ?-=ande hold havde det ~kke let og mødte flere gange
1. hold rra de øvrige klubber. Holdet gennemførte dog
turneringen med et tilfredet1llende reeul~at.

I lilleput ardelingen var der tilmeldt 2 11-mands hold der
):>egge r.avete et, eV';';;l:"tf,:,yål:"Oo;;fde 1:•.,.".:1.l:'el:'eel..llt,at,el:'J..:. o n" ertel:'"
ombrydningen 1 løbet af efter&ret.

I m~n1put ardelingen havde v1 2 A og Z C hold med og de
klarede e1g nogenlunde,
S.:;\rnn\"" n lned 1"<)1 cr<,-a rd. l i ngoene ~rgang 87 var man søndag den

om formiddagen ep~llede11. ,juni p& beeøg i Od~nee. hv-or man
mod 2 ar OB e hold og vi vandt begg~ d,;,g 6 lo'" .:Jeg ikke
helt eikker p& at det var OB'e 2 bed~te hold v1 mødte.
S~lJ.~l~~ på ~t:tey·rn:i,,::idager-J. -va1'- a l le irlcle på C>clerl:a.e st.a.d.ior.1 oc;.r

ae euperl1ga kampen OB- FCK.

.l



..

I m1cro-afdel1nen

90 og der ~ar pæne

var der t11meldt hold 1

reeultater e~ fremt1den

~rgang S'7. SS.

eel.- l yeo ud.

89 og

Klubbene 1111eput p1ger og p1ger et11lede hver med et '7-mande

hc.ld og eOIYl t:1d11gel.>-e nævnte vandt p1gerne deree række.

P.g.a. d:1~peneat1oner kunne holdet dog 1kke deltage 1 det

afeluttende r-eg:ione etæ'-'ne og teorll et- piaeter p~ e~ret eendte

holdete træner Jøl.>-gen A. pigel:'ne på et ""eekendophold :i

V:idebæk. hvol.>-man epl. llede en kan-lp mod Vl.del::>a:!kep:iger e o u.• man

havde mødt t:11 Sønder~yllande Cup'en 1 Gråeten.

H.~n-·-:i rc,r&ret er det e& V:idel::>a:!ketur t_:il at beeøge N.:B.

V1 er nu ved at afelutte :indendøre eæeonen og

en manede t1l vil ep1llerne :igen eøge udenror

e:ig t:il eæeonen 1996.

:1 løbet af

og forberede

Ungd,olY1l'3udva1get l-.•a1:'"her de e 1dete ;:; mo!l.neder været :i gang n-led

at ra træneY-kabe..len t1l at ga og og v1 må dee'Va<!:t:-l:-e1ndl.-ørrune at

det :ikke l-lar VOOl:-oetnemt, nlen e';:.ropå eeniorfronten er det

begyndt at, lyene og v1 har nu næeten a l l e p l adeer );:.eeat vi

kunne dog etad1g brl..lge en en.l<oe.lt ty'aener t:il drenge eller .jun1or

Cl fde l 1ngel.>-ne.

I løbet ar den kon-une.nde tid vi l v1 indkalde

et =øde h~or vi diekuterer e~aonen 1996. I
alle afde11nger til

ål:" v:i l vi bl.a

~ørge for at alle ardelinger

for_ldre og vi haber bl.a at

opbakning fra forældrene.

De.tel:' ulit in,:ltl-·'Y.I<at nar' rllan enakker- lue.::iepi llel:'nee 1:or'ælcll:-e

er de egentlig meget indetillet p& at h~_lpe. =en vi nok 1kke

v.:;.;.ret gode n':.k ti l at int:'orlnere og- e:naJ,ke n1ed fC'l.'-ooldrene

afholder =øder med epillernee

diese =øder kan eikre oe etørre

I ungdomeudvalget har

fra kl 17.30 19.30
ide og v1 har da age&
epørgsm6l de ønskede

vi afholdt de ugentlige tiredagsmøder

og jeg mener at dieee ~øder er en god

haft beeøg af mange trænere eom havde

a f 1..: l a1:-e't .

Vi r<~l:~-te.:etter· diesse rnød..6Y :i (:101"'__ kornnaelld.e a.r·.

Ungdomeudvalget beetar af Verner p_ der et6r ror kureer og

praktisk h.j_lp t:il tr_neYDe. I 1995 fik vi afholdt en. række

kureer, 1ctræteekader. indendøre tr~ning. tr_n:ing for micro-

esp:illere og i den korru-nende "'=:son h,,,,-r -vi et kuy':sue :i rna.,j for

lnalnland. liv.:,r e'le J"::~æ:r-ry'a EFEI vil -vie", rnalroand.etl:-"""n1ng.

Er der :intereeee for kureer kan alt arrangeree dette

et&r Verner inde for

I"::.jeld Hø1 ol:'dner ,3.1t, det pra)..:t,i.ek"'" onlkl:'ing l'ioldt,illneldinger.

referater og ø-vrigt paplrarbe.jde.

Bø:l'·ge CJ:t"-cl.llr;l:~· de l o~.:a l ~ (..:1.c]ornn·lel:"~ cJc;;ra r t.=-. 1 el:- cl l l ~ .5 ,~g

}<an,.pe

paeeet pa god made eom de t~dligere ar.

J,



I ungdo=eudvalget har vi

gøre etatue over aret er
darl~ge t~ng at berette,

det.
1.99~ og

gOde
ekal
og

!nan

Den ev:1ge og orte næeten h&bløee jagt på tl:~~nere el:-·alt :for
t. ~dekræve nde

Tr<lenernee "l~d.t. ror af:alappedo!!t"~nd.e;t:1ll~ng til at at:level.~e
e;pillerl~eter og øvr:ige l1e~er t:1l t:1den.

Føleneen ar at vi
og det· prakt.ieke
b l eV"et.g j <:,rtnok

ikke rigtig nar nogen eteder &ret er gact
arbejde har gjort a~ der heller ikke i ar er
ved nye akt:1v~teter eom eke. p:ige:fodbolden.

Vi J<an
<.."'letda.

ikke rigtig bruge meldinger om at andre steder da gar
langt darl:igere til ret meget.

Vi har dog ikke probletner der ikke kan løses og der:for har v1

valgt at ee lye~ på rremt1den og etadig tro på at N.B. er en
klub. hvor epillere. for_ldre. hj_Ipere og ledere :1 rælleeekab
arbejder for en god klub ror alle.

Forudsætningerne for at det kan Iykkee er der.

a) en god økonomi og en beetyrelee der er ~ndet~llet p6 at der
skal t~lføreB ungdomaafdel1ngen de nødvendige m1dler

b) r1ne forhold 1 og on~ring NIC

c) god opl:.aJ..;::n~ngt11 l"nange opgaV"<e:t-· lokale donu·nere
.:l.':>l"cun"":t-bord. i nt ""ree<ee fra r[lange !:oraeldY"" e

:Colk t.iI

d) en E.<te.b11

Jeg tror helt e1kkert p6 at 1996 bliver et godt ar for N.B.

ArBlutnings~1e en etor tak t1l =1ne kolleger i
uden .:1.r·ee hjeelp vi Ile d",t .....,."",.}:',,",n,,",,~toeonhAbløet
gla.d. r C) 1..- a.1:. I<'~ielct~ Bøl.'-'~fe eJg V-o 1..-. n.e 1.-- r(:Jl.-t·ea'::tT~e-l:-

Tak til Le~f K. for =ange are g?dt arbe.:1de og
med at det regnekab der offentliggøre8 senere
.~IICl. .,

Tak t11 beetyreleeekollegerne for godt eamarbejde 1

\_,ngdorl~sud",alge t.
og Jeg e);"-· rneget

Jeg kan gI_de dig
er ··helt. 1 d1n

199.'5.


