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Nord-Als Boldklub's generalforsamling den 27.01.2006.

"Seniorafdelingens beretning"

Indhold: 1. Sæson 2005
2. Sæson 2006
3. Seniorudvalg

Sæson 2005:
Til sæson 2005 havde NB's seniorer følgende hold tilmeldt turneringen:

Senior Damer - 7 "mands C-rækken"

Senior Herrer - 1. hold i Serie 3
2. hold i Serie 5

Trænere - Damer: Ulrik Lund (& Preben Christensen - start forår samt indendørs).

Herrer: 1. holdscheftræner - Klaus Tonnesen / m. Carsten Schwaermer
som assisterende træner & 2. holds"managere" i turneringen - Chris
Sørensen (& Michael Kjærgaard forår).

Holdleder - Henning Carlson for 1 holdet.

Materialeforvalter - Kristian Dreyer.

Kampfordeler llmands- Per Kolmos.

En stor tak til jer alle, der har hjulpet til i Seniorafdelingen i årets løb.



, Damer"7 mands C-rækken".
, 1. hold i serie 4.
, 2. hold i serie 6.

Sæson 2006.

Seniorafdelingen har tilmeldt følgende hold til turneringen:

Præsentation af trænere:

Damer: Preben Christensen.

Herrer: Klaus Tonnesen bliver atter styrende træner for alle seniorspillere ved den normale træning
tirsdag & torsdag samt for l. holdet i weekenderne.

Derudover er vi rigtig glade for, at Henning Carlson har valgt, at tage endnu en tøm som holdleder
på l.holdet.

Til 2.holdet søges der en mere permanent holdleder/manager til at styre tropperne til kamp, så vi
undgår konflikten, at vedkommende ligeledes skal spille førsteholds-fodbold.

Træningsopstart sæson 2006.

Herrerne har træningsopstart søndag den 19. februar kl. 13.00 på lysbanen - vi starter med en lille
"Champions Legaue" turnering, hvor NB kan risikere at skulle møde Barca eller Chelsea - og vi har
nogle præmier på højkant til de heldige. Derefter ( ca. kl. 15 ) hygger vi os i klubhuset med en
ostemad & en kold fra kassen, samt rar en lille snak omkring kommende sæson. Vi håber
naturligvis på, at se så mange som muligt - så find bare støvler frem.

Efterfølgende er der træning tirs- og torsdage kl.19- 21.

Damerne starter traditionen tro træningen op medio marts -lig de forrige sæsoner, præcis termin
foreligger endnu ikke.

Da vi er klar over, at vi bør gøre noget ekstraordinært for at tiltrække nye spillere, har vi i vinterens
løb diskuteret, hvilke tiltag der skal til - om man skal tilbyde flere sociale arrangementer eller om
andet bør gøres ....

Faktum er i hvert fald, at vi har mistet rigtig mange spillere gennem de seneste sæsoner - 88
forskellige herre spillere har været anvendt i seniorafdelingen i perioden 2002-2005 !! Så taget i



DAMER:

Damerne startede som sædvanligt deres træning medio marts.

Damerne gjorde det rigtig flot sidste sæson, og spillermaterialet var endda til tider til mere end 7-
"mands" bold, hvilket da også gav sig udslag i de fine resultater for både forårs- og efterårssæsonen.

Efter foråret lå holdet godt til på en [m tredjeplads lige efter SUB og Lysabild, hvilket betød
deltagelse i efterårets øverste slutspil, og her tog holdet rigtig fat - og sejrede meget fornemt -
ingen nederlag - hvilket betød en 3 points margen ned til nr. 2 Lysabild - rigtig flot klaret af vore
senior damer.

Ved det afsluttende regionsstævne kneb det atter lige for damerne at hive den endelige sejr i hus, lig
de forrige sæsoner, men igen kunne damerne være rigtig stolte af en yderst flot sæson.

Årets spiller blev: Tina Steen Årets fighter: Tina Meier.

Damecheftræner Ulrik Lund, skal ligesom spilleme takkes for en yderst fornem indsats sæsonen
Igennem.

Og der skal naturligvis også lyde en stor tak til Preben Christensen, der som tidligere nævnt styrede
damerne igennem indendørs sæsonen, samt var den ene del af trænerteamet i opstartsfasen.



HERRER:

Sæson 2005 blev for herrernes vedkommende påbegyndt primo februar, og her havde ca. 19-20
spillere fundet støvlerne frem, hvilket var ganske pænt eftersom vi igen havde sagt farvel til spillere
fra den foregående sæson.

Inden påbegyndelsen af sæsonen var vi derfor godt klar over, at det ville blive en kamp med næb og
klør - samt at alle odds skulle være med NB, hvis vi bare skulle klare os sådan nogenlunde.

Og hvordan gik det så resultatmæssigt ... hvis vi først retter blikket mod:

2. holdet: "Serie 5"

De nøgne kendsgerninger fortæller sit tydelige sprog:

21 kampe - 15 nederlag & 6 vundne, deraf de 5 uden kamp !!!

Men sæsonens eneste reelle sejr, lunede nu lidt alligevel, idet det blev til en udesejr på 5-3 over
lokalrivalerne fra Notmark, sejre over Notmark ka' vi jo altid bruge ©

Så igen en langt fra tilfredsstillende sæson - men de 5 kampe vundet uden kamp vidner jo desværre
også bare om, at vi ikke er den eneste klub i landsdelen, som døjer med problemet manglende
spillere på seniorplan - og set i lyset deraf måtte 2. holdet desværre melde "afbud" til 3 kampe i
turneringen.

Så selvom holdet naturligvis ikke gjorde en særlig god figur, skal vi værdsætte, at vi har et 2.hold,
også selvom der skal trækkes på lidt kærkommen hjælp fra både ung som gammel i klubben.

Det er rigtig vigtigt, at vi i klubben kan tilbyde fodbold for både dem, der "blot" vil hygge sig, samt
r--... dem der vil lidt mere end det.

Men venner kom lidt oftere til træning - vi har det jo sjovt når vi mødes.

2.Holdet blev sæsonen igennem styret af diverse og til dels spillende managers:
Chris Sørensen, stort set hele sæsonen - samt Michael Kjærgaard i perioder i foråret.

Denne model var selvfølgelig ikke ubetinget det optimale, idet både Chris & Michael i perioder var
aktive på l.holdet, hvorfor det naturligvis gav problemer ved sammenfald af 1. og 2. holdets kampe.

Men de skal ha' en stor tak for indsatsen samt at de bød sig til, netop som sæsonstarten stod for
døren.

Årets Fidus på 2.holdet blev: Anders Derlich.



Vender vi dernæst blikket mod:

l.holdet: "Serie 3"

Igen -lad os se på de nøgne tal:

22 kampe - 18 nederlag - 2 uafgjorte & kun 2 vundne !!!

På trods af disse hårde facts, fonnåede holdet til tider at spille noget flot fodbold, hvilket sæsonens
2 kampe mod SUB bevidnede, som ellers var rigtig stærkt besat, samt de senere vindere af rækken.

Status for sæsonen betyder derfor, at holdet må en tur ned i serie 4.

I den første kamp i foråret styrede NB begivenhederne fra start - hjemme kom vi foran 3-1 men 2
gule kort på samme tid i 2. halvleg gav SUB mål og en 5-3 føring, efter flot tilbagevenden i kampen
var et 5-4 nederlag nær endt i uafgjort.
I sæsonens anden "SUB-kamp" - beviste holdet igen sit værd - undertippet var vi foran 2-0 ude ved
halvleg, så selvom 2.halvlegs stormløb mod os resulterede i 2-2, havde vi nær nappet en sejr i
slutminutterne.

Nok omkring kampreferater for nu - men dette skal blot haves i tankerne, når vi tænker en sæson
tilbage, idet med vilje, selvtillid, kløgt og team-spirit kommer man altså langt.

Men pga af de mange fraflytninger sæsonen igennem, som følge af uddannelse og øvrige
udfordringer andre steder i landet -led 1. holdet ( lig 2. holdet) naturligvis deraf - og som træner
Klaus Tonnesen kunne berette ved afslutningsfesten, havde holdet brugt utrolig mange forskellige
spillere - hvilket selvfølgelig gav sig udslag i ustabilitet og de manglende resultater.

På trods af nedrykning, svigtende spillermateriale til træning og og og - skal Klaus Tonnesen roses
for sin indstilling og attitude - han gør det rart og sjovt at være spille fodbold i NB, og som noget
helt banebrydende på seniorplan, har han indført "kamp sedler" via SMS - så også en stor tak fra
seniorafd. til Klaus.

Årets Spiller blev: Carsten .... Kim .... øhh narj - her er det sørme undertegnede, der takker for titlen
(nogen tog sgu' fusen på mig :0) Årets fidus blev: Kim Dyg Koch.

Slutkommentaren for herrerne sæson 2005 må være - træning, træning og atter træning - det er
simpelthen alfa og omega for seniorfodbolden, at vi bliver nogle flere til træning, så vi ikke bliver
nødt til helt at "lukke og slukke" - det er uholdbart i længden kun at være 8-10 spillere, som det var
tilfældet i store perioder af efteråret.

Derfor skal dette være et opråb til alle aktive - og til dels aktive - kom dog lidt oftere til træning,
eller meld klart ud, såfremt man ikke ønsker at spille - og som nævnt før, alle skal være
velkommen.



betragtning deraf, kan det sikkert ikke undre, at seniorafdelingen lider i øjeblikket. Vi opfordrer
hermed alle - til at støtte afdelingen, og/eller til at skubbe lidt til dem man ved, burde være at finde
på grønsværen.

Seniorudvalget består uforandret af:

I samme åndedrag forsøger vi at kontakte dem vi har i periferien af vor aktiv-liste, for derved at få
dem op af lænestolen - samt at suge informationer til os, om - at den og den - kunne være et emne!

Til slut præsentation af:

Seniorudvalget:

Ken Christiansen
Kristian Dreyer
Jesper Thomsen

Og på vegne af udvalget & hele seniorafdelingen, ønsker vi at alle i NB - går en sjov sæson imøde.

27.01.2006.

Jesper Thomsen


