
Beretning Nord-Als Boldklubs ungdomsafdeling til generalforsamlingen
den 29.01.99

Jeg vil starte min beretning med en gennemgang af de aktiviteter
der har været i klubbens ungdomsafdeling og samtidig komme med
bemærkninger til disse arrangementer i 1999.

Herefter følger der en kort gennemgang af de enkelte afdelingers
resultater og aktiviteter.

Afslutningsvis vil vi komme med en kort status over ungdomsafdelingen
herunder trænersituationen for 1999.

MARABOUDAG
Søndag den 17. maj blev der afholdt "Marabou-dag" på banerne ved
Nord-Als Idrætscenter og ca. 60 børn mødte op og deltog i lege og
øvelser udfærdiget af J.B.U Afslutningsvis blev der delt uddelt
drikkedunk, cap og chokolade til børnene.
Det var 3. år N.B. deltog i "Marabou-dagen" og ungdomsudvalget har
på nuværende tidspunkt ikke tilmeldt klubben til 1999.

FODBOLDSKOLE
Igen i år arrangerede vi en fodboldskole i samarbejde med DGI og
fodboldskolen fandt sted i uge 27 på banerne ved Nord-Als Idrætscenter.
Der deltog i alt 65 børn i fodboldskolen og langt under halvdelen var
fra N.B. Det regnede det meste af ugen og dette var vel ret symbolsk
for skolens forløb.
N.B. stiller trænere og ledere til fodboldskolen og DGI's opgave er
at sørge for de alternative aktiviteter om eftermiddagen og vi må
konstatere, at der var enkelte aktiviter der ikke rigtig fængede ..
På et senere evalueringsmøde i DGI meddelte N.B., at vi ikke ønsker at
deltage i fodboldskolen 1999 og det var egentlig planen at vi helt ville
"springe over" i 1999, men Verner blev efterfølgende kontaktet afDBU
der spurgte om N.B. var interesseret i at deltage i DBU's fodboldskole.
Efter kort betænkningstid sagde vi dog ja, og fodboldskolen afvikles i
uge 27.
Aldersgrænsen for DBU's fodboldskole er 8 år og som et nyt tilbud
til microspilleme tilbyder DBU at afholde en "Microfodboldskole"
for de 6 - 7 årige. Denne fodboldskole foregår en weekend i september
måned og for hver spiller der deltager skal der også møde en forældre op.
Vi overvejer om vi skal deltage i "Microfodboldskolen".



NORD-ALS CUP
Søndag den 09. august blev der afholdt N.B. Cup for miniput, lilleput og
lillept-pige spillere og i alt 38 hold deltog i stævnet og dette var 9 hold
mere end i 1997.
Stævnet blev afviklet i god ro og orden og dagen viste at N.B. kan glæde
sig over mange trofaste hjælpere, der mødte op og sørgede for at der var
dommere, hjælp ved tombola, stævnebord og meget andet.
Økonomisk kan stævnet næsten løbe rundt og det er min holdning, at kan
stævnet fortsætte på niveauet for 1998 er det helt fint for klubben.

BØRNEHA VETRÆF
Igen i år afviklede N.B. i samarbejde med N.H "Børnehave-træf' på
stadion og igen i år mødte der 400 børn op i fint solskinsvejr og legede et
par timer på banerne.
Takket være god økonomisk støtte fra Idrætsfonden kunne vi endnu en
gang afvikle denne dag uden udgifter for klubberne.
"Børnehave-træf' fortsætter naturligvis i 1999, men iår vil som noget nyt
prøve at inddrage enkelte af børnehaverne i planlægningen.

PIGERAKETTEN
"Rigtige piger spiller fodbold" og som en form for propaganda for

pigefodbolden fik N.B. den 19. maj 98 besøg at "Pige-Raketten".
I løbet af aftenen kunne de fremmødte piger deltage i aktiviteter på de
forskellige planeter: efter en tur i den oppustelige raket gik turen videre
til planeten "Pluto", hvor spillerne gik i gang med en fodboldkamp
iført rumdragt o.s.v.
Arrangementet varede vel lidt for længe, men der tale om en anderledes
måde, at gøre propaganda for pigefodbolden. De deltagende trænere fik
efterfølgende udleveret diverse træningsplaner for pigefodbolden.

Efter denne gennemgang må vi hellere vende tilbage til "det væsentlige"
nemlig selve fodboldspillet, træningen og kampene.

Iden afsluttende udendørs turnering deltog Nord-Als Boldklub med
5 II-mands hold og med 10 7 mands hold og i den netop afsluttede
indendørs turnering var der tilmeldt 20 ungdomshold fra N.B.

Vender vi stillingsoversigten på hovedet er der tale om særdeles
opmuntrende læsning, men men der er håb forude så lad os starte med
de yngste nemlig:

MICRO PUT
Micro 91 der trænes af Lars Johannsen vandt rækken for micro 91 &
yngre med 5 points forspring foran nr. 2 og John Webers micro 90
vandt rækken med II sejre og et enkelt nederlag på O-I til N.B. 2



der fik en flot 3. plads i rækken.
Holdene har i løbet af året deltaget i "Anders And" stævne og i maj måned i
FC Lolas stævne i Tyskland.

MINI-PUT
Efter et godt forår mistede drengene pusten og mini-put A sluttede som
næstsidst i mini-put 1 rækken. Samme placering blev det til for 2. holdet i
mini-put 3 og for 3. holdet i mini-put C rækken.
Holdet har også været i FC Lola og på træningsweekend i AGF og herudover
deltog holdene også iklubbens Nord-Als Cup, hvor AGF bl.a. var på
genvisit.

LILLEPUT
I denne række startede vi foråret op med 2 11 mands hold, men til efteråret
måtte vi trække det ene hold og i stedet tilmelde et 7 mands hold.
11 mands holdet kvalificerede sig til at spille i lilleput l og her sluttede
holdet på en sidsteplads.
Samme placering fik 7 mands holdet bl.a. efter et nederlag på 21-4 til
Aabenraa.
Lilleput afdelingen har 2 gange været på besøg i AGF og derudover har
man også deltaget i FC Lolas stævne.

DRENGE
Her lykkedes det, at fuldføre turneringen med 2 II-mands hold og Alfreds
hold kunne slutte på en 4. plads idrenge l og Mortens B hold opnåede en
3. plads i drenge 3.
Årets oplevelse for spillerne i denne afdeling var turen til "Finnspång"
Sverige i dagene fra den 25 - 29.06.98. I denne tur deltog der også spillere
fra Svenstrup og Broballe og N.B's pigehold var også med på turen.
Der var tale om en rigtig god tur til Sverige og på vejen hjem fik man bl.a.
mulighed for at overvære Danmarks 4-1 sejr over Nigeria i fjernsynet.
Takket være god hjælp fra Nordborg Kommune og diverse kasser i EU var
der ikke kun tale om en god tur, men også en for klubben billig tur.

JUNIOR
l denne afdeling arbejder klubbens "mest stille" træner - Rene - og holdet
sluttede på en 3. plads i junior 3 rækken - 3 points efter vinderen fra
Høje Kolstrup.
I dagene fra den 31.07. -02.08. deltog holdet sammen med junior damerne
i "Søndersø Cup" på Fyn, og iflg. de meldinger vi har fået var der tale om en
meget vellykket tur.

Efter nogle års stilstand er der ved at komme gang i N.B.s pigefodbold
og dette skyldes en aktiv indsats fra trænemes side.

LILLEPUT PIGER
Holdet sluttede på en 4. plads i lilleput piger C og Preben, Pia og Dorthe skal
nok få lært spilleme at spille fodbold. Efter uddelingen afløbesedler på



skoler, biblioteker og andre steder er vi nu også klar til at stille hold i mini-
put pige rækken.

PIGE
Harry og Henriks pigehold sluttede på en sidsteplads i pige C rækken bl.a.
efter 2 nederlag til Gråsten på hhv. 0-18 og 3-18, men det skal nok komme.
Som tidligere nævnt var pigerne også med på turen til Finnspång.

JUNIOR DAME
Klubbens ældre piger sluttede på en 7. plads i junior dame C rækken, men det
går bedre indendørs og så vidt jeg ved skal holdet deltage i regionsfinalen.
Som de tidligere år har Beth trænet junior damerne.

Den indendørs turnering er lige sluttet og jeg er på nuværende tidspunkt ikke
helt klar over de enkelte holds placeringer - disse vil dog snarest muligt blive
offentliggjort i klubbens medlemsblad SPORTEN.

Planlægningen omkring udendørs sæsonen 1999 er længe i gang og de
første hold er startet på træningen.

Der er meldt 11 mands hold til turneringen og vi kan i år glæde os over, at
N.B. kan tilmelde hold i alle rækker - fra lilleput til ynglinge - og endda
2 hold i drengerækken.

Og 15. marts skal der ske tilmelding af7 mands hold til turneringen.

Trænersituationen ser fornuftig ud og vi kan glæde os over, at næsten alle
trænere fortsætter, og at der kommer enkelte nye til bl.a. Søren Oxholm som
er ny træner for juniorholdet.

Vi er i kontakt med 3 -4 nye trænere og "falder dette på plads" burde vi
kunne have den endelige trænerliste på plads i løbet af meget kort tid.

Ungdomsudvalget er på plads og efter, at Børge har valgt at trække sig efter
mange års vel udført arbejde er Jan Wind trådt ind i udvalget sammen med
Verner, Kjeld og undertegnede

Ungdomsudvalget har besluttet, at fra denne sæson skal vi arbejde på at få
en bedre kontakt.til de enkelte afdelinger og trænere og i denne forbindelse
vil den enkelte afdeling få tilknyttet en fast kontaktperson fra ungdomsudvalget.
og det er aftalt af Jan ta'r sig af ynglinge ogjunior, Kjeld ta'r sig af drenge og
lilleput, Verner ta'r sig af Mini-put og micro-put ogjeg får så selv fornøjelsen
af pigeholdene.

Vi skal sørge for at der afholdes møder mellem trænerne i afdelingen, at der
afholdes spiller/forældremøde og at der planlægge aktiviteter for året.



Noget af dette arbejde kan udmærket ske i samarbejde med forældre og vi
må og skal blive bedre til at inddrage forældrene i arbejdet i klubben.

Meldingen er klar nok "Gå bare til forældrene - de vil nok - bare det er
klart, hvad vi egentlig forventer af dem".

Planlægning er vigtigt og derfor afholdte ungdomsafdelingen mini-kurset
"Klubbens årsplan" den 18. jan. 99 i samarbejde med Erik Krag fra JBU og
alle 22 ungdomstrænere var inviteret til mødet og der rent faktisk også 8
der mødte op - 7 sendte afbud - det er OK, men 7 blev væk uden afbud og
dette er for ringe. Vi må forvente, at man respekterer andres arbejde så
meget, at man som minimum melder afbud til et sådant arrangement.

Ideen bag kurset, er at klubben i begyndelsen af året fører "klubbens
årsplan" - der er en stor kalender - med alle de ting der i løbet af året skal
huskes - holdtilmelding, foto til julekalender o.s. v.

. Herefter bør man så med jævne mellemrum kigge på kalenderen og herved
undgå, at glemme tingene.
Arsplanen kan også bruges i den enkelte afdeling til fordeling af opgaver i.
f.m. deltagelse i stævner og andet.
Ungdomsudvalget arbejder videre med klubbens årsplan.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak for godt samarbejde til mine kolleger
i ungdomsudvalget - det har igen i år været en fornøjelse at arbejde sammen
med jer.

Også en tak til den øvrige bestyrelse, alle klubbens øvrige hjælpere og til
de aktive forældre jeg har mødt i løbet af året.


