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•••• eretning til Nord-Als Boldklubs
generalforsamling den 28.01.2000.

Også 1999 har været et år på godt og ondt ogjeg vil
iberetningen komme ind på :

- de enkelte afdelingers resultater
- øvrige aktiviteter iklubbens ungdomsafdeling
- status for den kommende sæson bl.a. lidt omkring udvalgets
nuværende arbejde.

Ynglingeafdelingen blev i 1999 trænet af Rene Børvadt og
afdelingen har hele sæsonen "lidt under" spillermangel, men
ved godt sammenhold lykkedes det dog holdet at gennemføre
turneringen. Foråret sluttede med en 3. plads iYB og
efteråret med en 4. plads i Y3.
Holdet spillede 18 kampe med 10 sejre 1 uafgjort og 7 nederlag
og en samlet målscore på 55-54.
Holdet deltog i år i DANA Cup i Hjørring - og iflg trænere og
spillere havde man en vellykket tur til det nordjyske.
I april måned har ynglingespilleme til landskamp i "Parken"
for at se Danmark - Sydafrika.

Til den kommende sæson 2000 stiller vi nok ikke noget
ynglingehold eftersom der kun er 7 spillere i afdelingen.
Vi arbejder dog på forskellige løsninger bl.a. muligheden for
et samarbejde med naboklubberne og vi har i først omgang
indkaldt spilleme til en snak i løbet af den kommende uge.

Juniorafdelingen:

Holdets nye træner Søren Oxholm rejste i efteråret til Ålborg,
men hjalp dog stadig efter bedste evne med ved afdelingens
træning, hvor også Ove Krogh gaven hjælpende hånd.
Holdet sluttede foråret på en 3. plads i junior B og efteråret
på en 3. plads i junior 3. 13 S - 2 U og 4 N med en samlet
målscore på 92-50.

Også juniorholdet deltog i Dana Cup og turen til landskampen.



Drengeafdelingen:

Holdets 3 trænere Alfre d, Niels Ole og Per Hansen havde en
pæn gruppe spillere både til træning og kamp og begge II-mands hold gennem-
førte turneringen.
Drenge A holdet sluttede foråret på en 5. plads i drenge A og efteråret på en
4. plads iDrenge l. 10 S 3 U og 8 nederlag med en målscore på 52-43.
Drenge B holdet havde det sværere og måtte nøjes med 6 S l U og 13 N og
en målscore på 60-90.

Afdelingen tog i løbet af foråret på en tur til Fun Bowling i Sønderborg.

Lilleputafdelingen:

Denne afdeling kom skidt fra start og problemerne i afdelingen fortsatte det
meste af foråret.
En del af afdelingens spillere valgte at prøve lykken i SUB og ved sæsonstarten
var det kun lige spillere nok til et II-mands hold og dette hold måtte vi flytte
fra A-rækken til B-rækken, hvilket nok var meget fornuftigt.
Samarbejdet med afdelingens træner - John Callesen - stoppede og der kom nye
folk til - nemlig Serkhan og Søren der overtog træningen i april måned.
Der kom enkelte nye spillere til og klubben efteranmeldte senere et 7-mands
hold.
Spillertruppen bestod af enkelte dygtige spillere og en stor gruppe nybegyndere
og denne blanding viste sig svær at styre og enkelte spillere valgte i løbet af
foråret, at stoppe i takt med at nederlagene på banen kom.
Afdelingens trænere "gjorde" et stort stykke arbejde for at holde humøret
oppe blandt spilleme.
LP B sluttede foråret på en næstsidste plads og efteråret på en sidsteplads
med 3 sejre og 18 nederlag og en målscore på 47 - 180. Nederlag på 14-1 og
U-O til Svenstrup/Egen.
Det er tankevækkende, at for få år siden drømte vi om, at der var et "kuld"
af gode spillere undervejs når vi ser på disse resultater!!
Det er ikke nogen god udvikling når børn på 10 og 11 år forlader klubben og
jeg mener ikke, at fejlen kan placeres på enkelte personer, men mener at vi
alle må tage vores del af ansvaret og i fremtiden undgå lignende episoder.,

Mini-put afdelingen:

I denne afdelingen startede vi med et A, B og C hold og A-holdet sluttede
foråret på en 3. plads og efteråret på næstsidstepladsen med 6 S 2 U og 7 N
og en målscore på 65-80.

Både B og C holdeet havde en svær sæson og sluttede ibunden af alle 4 rækker
med 8 S 5 U og 44 N og en uhyggelig målscore på 103 - 305.

Resultaterne er ikke afgørende i denne række og skyldes jo nok også, at



B og C holdet ind i mellem møder 1. hold fra de andre klubber.

Afdelingen valgte en lidt anden afslutning på sæsonen - nemlig en tur til
Vojens hvor man sidste weekend overværede Rungsteds 8-3 sejr over
Vojens. 23 spillere deltog sammen med forældrene i en vellykket tur.

Micro Put

At der er talenter i klubben kan man se på de yngste drengespillere og i
år stillede vi hold i Micro 90, Micro 91 og Micro 92.
Det blev til 29 S 5V og 33 nederlag og en samlet score på 156 - 141.
Micro 92 vandt forårets række som ubesejret, men fik det lidt sværere
i løbet af efteråret.

Rigtige piger spiller fodbold

Det er overskriften for JBV' s pigegruppe og vi kan også i vores klub glæde os
over en pæn tilgang af pigespillere.

I denne sæson har klubben haft hold med i junior dame, piger, lilleputpiger og
miniput piger.

Af aktiviter kan nævnes junior damernes tur til landskamp og deltagelse i
Bording Cup.

Henrik og Claus piger var lidt mere beskedne og nøjedes med en grill-fest
i haven.

Det er i pigeafdelingen vi finder klubbens bedste sportslige resultat - nemli g
miniput pigernes deltagelse idet afsluttende finalestævne i Bramminge, hvor
man kvalificerede sig i det afsluttende finaletæve for de 4 bedste hold i region 4.
Tillykke til holdet og træneren Preben Christensen.

Jeg vil ikke trætte jer med flere tal men blot nøjes med at konstatere at
pigeholdene har klaret sig pænt i den netop afholdte turnering.

Oprindelige var det min mening at komme en komplet statistik over alle
kampe i ungdomsafdelingen - men jeg venter til næste år l!

I den netop afsluttede indendørs sæson har vi deltaget med ialt 18 hold i turneringen
og resultaterne offentliggøre i SPORTEN.

Til den kommende sæson har vi I'å nuværende tidspunkt meldt II-mands hold
til med et junior A, 1 drenge B og 2 lilleput B hold.



Omkring de øvrige aktiviteter i klubben er der "færre end der
plejer" eftersom vi i 1999 både sprang over "Marabou-dagen"
og "Besøg af pige-raketten".

DBU' s fodboldskole blev i år - for første gang - afholdt i
Nordborg uge 26 og der var tale en en stor succes, selvom det
kneb med tilmeldingerne i begyndelsen.
Vi nåede dog op på 64 deltagere og kunne glæde os over at skolen var
meget godt organiseret frfa DBU' s side.

Verner P. var ansvarlig for fodboldskolen og han fik god hjælp fra
nogle engagerede trænere og som noget nyt havde vi valgt at bruge
4 af klubbens juniorspillere som hjælpetrænere og de gjorde også
et flot stykke arbejde.

Vi har også fået tildelt fodboldskolen i år og den afholdes uge 26.
Det max. deltagerantal er 96 - altid delelig med 16 og tilmelding kan
ske via BilletNet fra den 14.03.2000.

Sidste år "snakkede" vi om at afholde micro-fodboldskolen, men dette
har vi ikke nøjes med i år - vi har søgt og fået tildelt skolen der vil
blive afhold i weekenden 1-3 sept. 2000.
Micro-fodboldskolen er en "lillebro" til den normale fodboldskole og
henvender sig til spillere i alderen fra 6-7 år.
Til denne skole skal vi dog selv skaffe trænere så vi vil he i løbet
af foråret kontakte trænerne for at få hjælp til dette arrangement.
Tilmelding starter også via BilletNet den 14.03.2000.

Vi vil løbende orientere om skolerne i SPORTEN.

Pigefodboldens dag:

r anledning af 1999 var udnævnt til "Pigefodboldens år" afholdt vi
pigefodboldens dag søndag den 15.08.99 og der mødte 26 pigespillre
og til en række lege og spil planlagt af JBU's pige-udvalg.

Børnehavetræf

r begyndelsen af september afholdte vi for 9. år "Børnehave-træf' og
som alle andre år skinnede solen og næsten 400 børn mødte op.
Børnehave-træf arrangeres i samarbejde med NH og i år havde vi også
inviteret "de blå spejdere" til at deltage.
r år har vi så lO-års jubilæum så der skal gøres lidt ekstra ud af det i år.

FEST rBY Cup
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Blev igen i år afholdt i.fm. FEST I BY og der deltog 22 hold
fra området.

Som Peter nævne i beretning blev der også igen afholdt
Skole Cup og om det kommende år er 32. eller 33. gang Skole-Cup
afholdes er vist lidt usikkert - men det er mange gange.

Af det gamle udvalg stopper Per M og Erik N og vi har fået
overtalt Ivan S og Michael W til at træde ind i udvalget og vi har på
et nyligt afholdt møde aftalt, at vi vil bruge Skole-Cup til lidt PR
for klubben bl.a. ved at udlevere informationer om træningstider og
kontaktpersoner fra klubberne.

På nuværende tidspunkt arbejder vi på den kommende udendørs sæson
og det ser ud til at trænersituationen er ved at falde på plads så vi er nu
gået i gang med at indkalde de forskellige afdelingers trænere til et møde
omkring den kommende udendørs sæson.

Det er dog også planen at vi i år vil afholde 2 fælles trænermøder, hvor
ungdomsafdelingens trænere kan mødes til en drøftelse af "livet i klubben".

En af de ting vi skal snakke med trænerne om er en infomrationsfolder
omkring fodbold for de yngste, hvor klubbens holdning til træning af denne
gruppe skal fremgå.
Vi mener, at det er vigtigt at træningen præges af lyst og leg og at resultaterne
ikke overskygger børnenes glæde ved at spille fodbold og dette skal så
meddeles alle forældre så der også kommer en forståelse af hvorfor træneren
måske gør som han gør i forbindelse med træning og kampe.

Vi er også gået i gang med at ændre vores kampbog så den indeholder færre
oplysninger, men måske kun de relevante oplysninger som adresselister,
ind- og udmeldelser, falck, forsikring, klubbens målsætning m.v.
Kmapbogen vil blive udgivet iA-5 ringbind så sider kan skiftes løbende.

Til ovennævnte arbejde har vi nedsat en gruppe bestående afungdomsudvalget
og Michael W., Søren S., Alfred H. , Niels Ole, Carsten Hald og Karsten KQ«h
og vi forventer at have et oplæg klar i løbet af foråret, hvor dette så kan drøftes
med de øvrige trænere.

Verner P. har valgt at stoppe i ungdomsudvalget - han fortsætter dog rn~d begge
fodboldskoler og fortsætter også som konta~on for kurser og dommere.

Tak til Verner for et godt stykke arbejde - han ønsker ikke at vi skal gøre
noget ud af at SrOpp,~Tiungdomsudvalget - for han fortsætter jo i klubben.

Enqvi4Fre vil jeg ~rm~takke ungdomstrænere, medlemmerne af ungdomsudvalget
og bestyrelsen for go4t samarbejde i 1999.



Sidste år modtog vi en video og en informationsfolder fra DBU
omkring teknikmærker og dette kendes jo fra tidligere, hvor spilleren
skal øve sig i 8 forskellige tekniske øvelser og efterfølgende aflægges .
der så prøeve hvor man få teknikmærket ibronze, sølv og guld.

Vi vil heller ikke i det kommende år deltage i alle de arrangementer
vi får tilbudt og dette hænger nok også sammen med, at vi er i gang
med nogle nye aktiviteter for klubbens nuværende spillere.

Det må være udviklende for den enkelte spiller at gå i gang med
disse øvelser så vi arbejder på en model, hvor et forløb kunne være:

- information til spillere og forældre
- afholdelse af en række træningsenheder, hvor man øver sig - gerne
med hjælp fra nogle af klubbens lidt ældre spillere.
- afholdelse af prøver

Denne aktivitet kunne udmærket foregå i løbet af sommeren hvor
der er mindre aktivitet i klubben. Det skal ikke nødvendigvis være
spillerens træner der medvirker til den tekniske træning og på
nuværende tidspunkt har de første trænere og ledere meldt sig som
interesserede hjælpere.


