
Zoo:)Et blandet år for
fodboldklubben
MANGELVARE: I nogle af-
delinger i Nordals Blodklub
er spillere en mangelvare.
Det præger resultaterne.
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NORDBORG: 2005 blevet år med
blandede erfaringer. Velvar der nog-
le lyspunkter; men der var desværre
også et par mørke pletter.

Det sagde Jens Chr. Hansen, der
er formand i Nordals Boldklub på
generalforsamlingen. Et af de stør-
ste mørke punkter er, at der er for få
spillere i nogle af klubbens afdelin-
ger. Det afspejler sig i resultaterne.

- Uden nævneværdig form for
konkurrence om pladserne for de
ældste ungdomsspillere og senior-
spillerne, kan man ikke forvente, at
trænere og ledere har skabe tidlige-
re tiders resultater. Hvor gerne man
end vil, sagde Jens Chr. Hansen. -

Unge flytter
Kvinderne var et af lyspunkterne -
de.vandt deres pulje og har generelt
haft en flot sæson. Anderledes gik
det for herrerne.

- To gange nedrykning for senior
herrer er et logisk resultat af situa-
tionen i seniorafdelingen. Ungdom-
mens massive fraflytning fra områ-
det kombineret med den yderst

spredte oprykning af spillere fra
ungdomsafdelingen giver en meget
smal trup, lød det bittertfra forman-
den.

I 1996 og i 2002 rykkede et helt
ynglingehold op - af de to årgange
er der kun henholdsvis tre og fem
aktive spillere tilbage.

Fødekæde
Han betragter fastholdelsen af de
ældste ungdomsspillere som noget
af det mest væsentlige, for når først
juniorafdelingen ikke kan etableres,
så er en ynglingeafdeling i mange
tilfælde kun en teoretisk mulighed.

Jens Chr. Hansen er derfor helt
enig med lederne fra Blans/Nybøl/
Sundeved, der påJBU's årsmøde fo-
reslog, at det fra næste år bliver mu-
ligt at have tre årgange juniorer på et
hold.

- Det er et vigtigt initiativ og et
godt signal i forhold til projekt »fø-
dekæde«, mente NB-formanden.
Projekt fødekæde vil på længere
sigt også have gavnlig effekt i de æl-
dre afdelinger.

Valg
To nye blev valgt ind i bestyrelse og
udvalg. Chresten Blom havde valgt
at stoppe i oldboysafdelingen efter
mere end 30 års arbejde i klubben. I
hans sted blev Erik Raun Jensen
valgt. Ny suppleant til bestyrelsen
blev Michael Werner, der i mange år
har været både træner og leder.


