
"Seniorafdelingens beretning" Bjarne Skou

Nord-Als Boldklub's generalforsamling den 25.01.2002

INDHOLD: l. Sæson 200 l
2. Sæson 2002
3. Seniorudvalg

Sæson 2001:
Til sæson 2001 havde NB følgende seniorhold tilmeldt turneringen:

DAMER -- 7 mands

Senior "herrer" 1. hold i Serie 4
2. hold iSerie 5
3. hold i Serie 6

Trænere var: Michael Tsimisiris -- Damer

Herrer -- Asger La Cour som cheftræner og John Callesen som træner
for vor 2 +3. holds spillere.

derudover nogle utrolig vigtige personer som "Holdledere og
Managere" og det var:

Vor populære Henning Carlson for 1. holdet og for 2. holdet Birger "Bikse" Petersen samt
"Managere" for 3. holdet var i sæson 2001 Bent Duus Jensen og Jesper Nørskov.

Materialeforvalter: Ny materialeforvalter var Poul Otto Bonnerup. Vi siger tak for et godt og
pligtopfyldende stykke arbejde i sæson 2001. Poul fortsætter også i sæson 2002 hvilket vi er meget
glade for.

Kampfordeler U-mands: Per Kolmos havde igen styret sæsonen med sædvanlig præcision. Vi
takker for det gode samarbejde og er glade for at Per også fortsætter til næste sæson.



OPSTARTEN:
Træningsopstart for Herrerne foregik lørdag den 3.2.2001 med en let gang træning samt derefter
spillermøde i klubhuset.
Vore 2 trænere Asger og John samt Seniorudvalget satte lige fra starten vore seniorafdeling under et O
vist pres ved at annoncere, at målet for sæson 200 l var oprykning for både l + 2. holdet.

3. holdet: "Serie 6"
Ja 3. holdet havde i "foråret" en ganske glimrende sæson, hvilket gav hele 19 point og derved en
placering som nummer 5 i Serie 6. I efteråret gik de "gamle" spillere åbenbart kolde!!!
Resultaterne var derfor meget svingende, dette betød at holdet kun fik tilkæmpet sig yderligere 9
point i efteråret og dermed sluttede som numme 9 i Serie 6 med 28 point og en målscore på 56-62.

o

Herefter var bolden givet op til en utrolig spændende sæson 2001 I!!!

Hvordan gik det så / resultater:

DAMER: Ja sæsonopstarten forløb bestemt ikke tilfredsstillende for "Dame - fodbolden" ,
hvorfor fonnanden for seniorudvalget "tillod" sig at indrykke en "debatartikel" i SPORTEN, hvor
seniorudvalgsformanden stillede spørgsmålet "om damefodbolden havde en fremtid i NB".

o
Jeg må nok sige, at det fik nogle unge "damer" op af stolene ogjeg fik bestemt svar på tiltale I!!
så måske var artiklen ikke så ringe endda I!!

I foråret blev der til en placering som nummer 4 i rækken. Efter sommerferien gik det knap så godt.
Damerne spillede 7 kampe i efteråret og fik en placering som nummer 6 i rækken.

Årets Spiller blev: Dorte Fine Årets fighter "Damer": Line Hangaard Nielsen

Tak til Michael Tsimisiris for sæson 2001. Micahel har nu valgt at stoppe som træner for Damerne.

SENIOR "HERRER":

Årets fidus blev: Arly Schultz

Også her skal lyde en stor TAK til Bent og Jesper som begge desværre også har valgt at stoppe.

VI SØGER EN NY "MANAGER" - så kontakt seniorudvalget hvis nogen kunne tænke sig
denne spændende opgave.



2. holdet: "Serie S":
UHA - JA holdet kom ud for mange prøvelser i løbet af forårs-sæsonen. JA hvilket et forfærdeligt
forår. 11 kampe og kun sølle 9 point!!! Som jeg skrev i SPORTEN viste holdet dog en utrolig flot
NB-ånd.
VI hørte aldrig negative tilråb til dommerne eller spillerne imellem -- meget flot optræden O
spillere -- TAK FOR DET !!!
Efteråret gav os kun gode oplevelser, HELE 22 point hentede holdet i efteråret. Det var fantastisk O
flot hvad John Callesen og hans spillere præsterede i efteråret. VI UNDGIK EN
KATASTROFAL NEDRYKNING!!

JA, Selv med dette fantastiske efterår måtte vijo konstatere, at 2. holdets mål-- som var oprykning
- IKKE blev opfyldt.

Resultat: 22 kampe = 31 point. Score 50-58, dermed endte holdet på 7 pladsen i Serie 5.

Årets fidus blev: Ken Christiansen

Tak til John Callesen og Birger for en trods alt god sæson. Det er også glædeligt for os at kunne
fortsætte i sæson 2002 med både John og Birger.

1. holdet "Serie 4":
Endnu engang Tillykke med oprykningen til Serie 3. !!!

Sæsonen forløb jo ganske glimrende for 1. holdet. Vi fik en god start på turneringen uden at
holdet spillede champagnefodbold - mod de andre formodede tophold spillede vi fantastisk godt
hvorimod vi "sløsede" rigeligt meget mod de "lette" hold og mistede 5-6 billige point.

MEN heldigvis kom vi utroligt godt fra start i efteråret med 4 gode sejre som betød at NB placerede
sig på en meget sikker 2. plads i rækken. Ihele efteråret tabte vi kun 2 kampe og ved
sæsonafslutningen sluttede vi på en meget sikker 2. plads -- hele 8 point foran nummer 3 i rækken.

Asger La Cour fik dermed en fantastisk afslutning på hans 2 år som træner for NB.

Resutat: 22 kampe = 47 point. Score 72-29, dermed nr. 2 i Serie 4 = OPRYKNING !!!

Årets Spiller blev: Rune Lindberg Årets fidus blev: Jan Jacobsen

Seniorafdelingen vil gerne endnu engang sige mange tak til Asger La Cour Møller for 2 gode år vi
har haft sammen i NB. Også en stor tak til Henning Carlson for det store arbejde du udfører som
holdleder for 1. holdet. Heldigvis fortsætter Henning også i sæsonen 2002.



SÆSON 2002:
Seniorafdelingen har tilmeldt følgende hold til turneringen:

• Damer 7 mands
• 1. hold Serie 3
• 2. hold Serie 5
• 3. hold Serie 6

Seniorudvalget har stort set trænere og holdledere på plads til disse hold. BORTSETJra "Manager"
til 3. holdet. IGEN i år er det utroligt svært at finde nogle personer som er villige til at styre dette
talentfulde mandskab.

Vi håber selvfølgelig at det lykkes for os. SKULLE der være interesserede, er vedkommende meget
velkommen til at kontakte seniorudvalget.

Præsentation af trænere:

DAMER: Nye trænere for vore DAl\.1ER bliver 2 af vore kendte seniorspillere som er: Klaus
Kjærgaard og Allan Petersen. Vi ser virkelig frem til et spændende samarbejde med Klaus og
Allan, og håber at Damerne må få en rigtig god sæson 2002.

2+3. holdet "Herrer": Som træner for vort 2+3. hold' s spillere er vi glade for at vor nuværende
træner John Callesen tager endnu en sæson og håber at John kan bygge videre på det arbejde han
påbegyndte sidste sæson.

Cheftræner "Senior Herrer" = Kim Duus som kommer fra Broager og er 38 år gammel. Kim er
jo en kendt tæner på Als- og Sundeved. Kim har tidligere trænet seniorhold i Broager, SUB og
Sdbg. Fremas.

Kim's mål som træner er bl.a., at det skal være sjovt og underholdende både at spille og se fodbold i
NB. Derudover lægger Kim Duus vægt i seriøsitet og at det sociale kommer til at fungere i en
fodboldklub.

Vi i Seniorudvalget ser virkelig frem til et spændende og succesfuldt samarbejde med vore trænere
i sæson 2002.

Træningsopstart sæson 2002:

"Herrer" starter træningen Lørdag den 2. februar Kl. 14.00 på lysbanen med efterfølgende
spillermøde.

DAl\.1ER starter træningen mandag den 11. marts Kl. 19.00.



Seniorudvalg:
I sæson 2001 bestod seniorudvalget af følgende personer:

Preben Naef
Ken Christiansen
Jesper Thomsen
Bjarne Skou

2002-01-25

Jeg har nu valgt at stoppe efter godt 5 år i seniorudvalget. Jeg har dog en glæde at kunne meddele at
PrebenlKen og Jesper fortsætter hvilket betyder at vi fortsat har et "slagkraftigt" seniorudvalg også i
sæson 2002.

Jeg vil godt benytte lejligheden til at sige tak til PrebenlKen og Jesper for et godt samarbejde i den
forløbne sæson. Skulle I have brug for lidt kyndig vejledning undervejs står jeg selvfølgeligt til
rådighed.

Hermed vil jeg slutte Seniorafdelingens beretning med "ønsket om en god og spændende
sæson 2002 for hele Nord-Als Boldklub"

Bjarne Skou


