
Nordals Boldklubs miniputter var blandt de første, der steg op på podiet ved den genoplivede Nordals Cup. Holdet, der blev
nummer to i A·finalen, består af (fra venstre): Lasse Callesen, Nicolai Kirkegaard, Rene Schwab, Lars Ole Bonde, Rasmus Rieck,
Mick Haar, Brian Jensen og Søren Witte. (privatfoto)

NB-ungdommen er
foran seniorerne
AF PETER BERGMAN

FODBOLD: Seniorbolden slås i Nordals
Boldklub. Den slås ikke kun for at stoppe
nedturen, men også for at skabe et klu-
bliv. Det siger Bjarne Jensen fra senior-
udvalget, og her tager man det fuldstæn-
dig roligt:

- Seniorafdelingen var gået i stå, men
nu er sammenholdet genetableret. Vi
stiler ikke efter resultaterne, men må
forvente at de kommer, når klubben igen
fungerer socialt.

Det sociale er hele tiden i højsædet i
ungdomsafdelingen, og med genoplivnin-
gen af Nordals Cup er der igen blevet sø-
sat et større arrangement, der er rettet
direkte mod ungdommen.

- Det grundlæggende arbejde er på
plads og har været det længe.' Det gæl-
der om at skabe tilfredshed hos spillere,
ledere, trænere og så have økonomien i
orden, siger ungdomsudvalgsformand
Anders Ebsen.

Ungdomsafdelingen er med 210 med-
lemmer NBs absolut største aktiv. I se-

nierafdelingen er der 11 O medlemmer -
heraf er 70 oldboysspillere - og kun 30
har meldt sig under fanerne til seniortur-
neringen. Det lave antal seniorer har be-
tydet, at NB i sommerpausen har truk-
ket tredjeholdet i serie 6.

- Der er kun spillere til to hold i øje-
blikket, men der er et helt hold ynglinge
på vej op, så der bliver mere at bygge på
til næste år.

Plan i unge
Nedefra bygges der allerede nu kraftigt.
I forlængelse af Nordals Cup øges aktivi-
teterne for ungdommen, og målet er i
årenes løb at skabe et naturligt grundlag
for tilgang til seniorafdelingen.

Det er et langt sejt træk, men planen
er klar:

- Der er flere måder at gøre det på.
Enten dyrker man resultaterne, eller og-
så dyrker man det sociale.

- Vi tager udgangspunkt i resultater-
ne, og derfra bygger vi det sociale op
omkring holdene, siger John Callesen.

Han træner miniputter og micro årgang
89 og trak i trådene op til Nordals Cup.

- Vores ide er at køre spillerne frem,
til de bliver seniorer, og det gør vi i før-
ste omgang ved at øge aktiviteterne for
lilleput og miniput, og så skal microspil-
lerne komme op efterhånden, siger John
Callesen.

Naturlig udvikling
Målet er i løbet af seks til otte år igen at
have en bred og stærk seniorafdeling, og
blandt de spillere, der skal bygges på, er
børn af klubbens gamle seniorspillere,
som i dag tropper op i klubben med de-
res egne børn.

- Vi er ved at vende skuden, men der
går nogle år, siger John Callesen.

For Anders Ebsen er fremtiden for
nordalsisk fodbold et spørgsmål om en
naturlig udvikling:

- Vi skal koncentrere os om at gøre
det ordentligt og sørge for oplevelserne
til spillerne og så lade det vokse smukt.
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.Nordals Cup er tilbage for at blive
FODBOLD: 39 hold i den helt unge ende af fodboldskala-
en scorede 381 mål og satte for første gang siden 1989
tingene på plads ved Nordals Cup. Resultaterne i det
genoplivede stævne var dog ikke det afgørende, det vig-
tigste var opbakningen.

Og den var der, oplyser stævnearrangør John Calle-
sen. Knap 400 spillere og ledere plus en bunke forældre
havde fundet vej til Nordals Idrætscenter, og det giver
mod på at arbejde videre med cuppen, og John Callesen
er ikke bleg for at spå mellem 55-60 hold til næste år.

- Med den succes, vi havde, er Nordals Cup tilbage
for at blive, siger han.

Der blev spillet i fem rækker med A- og B-finaler. Re-
sultaterne blev følgende i A-finalerne:

Micro 91: 1. Egen(I). 2. Egen(2).
Micro 90: 1. Dybbøl. 2. Skærbæk.
Micro 89: 1. Nordals. 2. FC Lola.
Miniput: 1. Skærbæk. 2. Nordals.
Lilleput: 1. Aabenraa. 2. Dybbøl.

B-ftnaler:
Micro 91: 1. Nordals(1). 2. Nordals(2).
Micro 90: 1. SC Norderstedt. 2. Nordals.
Micro 89: 1. Dybbøl. 2. SUB.
Miniput: 1. SUB(2). 2. Dybbøl.
Lilleput: 1. Broballe. 2. SC Norderstedt.
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