
Kriseog fraflytning koster
dyrt iNord-Als Boldklub
IDRÆT: Nord-Als Boldklub har på kort tid mistet 55 ungdoms-
spillere. Klubben satser hårdt på at vende udviklingen.
Vi skal undgå ond Cirkel, siger formanden.

Af Annette Christensen
Tlf. 72114121, ach@jv.dk

NORDBORG: Krisen og fra-
flytning fra Nordals har væ-
ret lidt af en gyser for Nord-
Als Boldklub, der har mistet
55 ungdomsspillere. Men
nu satser klubben hårdt på
at vende udviklingen ..

Den 32-årige seniorser-
gent Kristian Dreyer er valgt
til ankermand for en ind-
sats, formand Niels Christi-
an Jensen betegner som
nødvendig, hvis man skal
undgå at havne i en ond cir-
kel.

- Vihar mistet omkring 55
ungdomsspillere. Det er

meget, og hen over et år er
det ganske voldsomt. Nu
har vi taget en vigtig beslut-
ning, der skal bringe os vi-
dere. Hvis det fortsætter så-,
dan, bliver vi simpelthen for
få spillere til at nå det, vi vil.
Derfor går målbevidst efter
at højne kvaliteten, hvor vi
faktisk i forvejen er ganske
godt med. Men heldigvis har
vi det økonomiske frirum,
siger han.

Boldklubben har netop
overståeten generalforsam-
ling, der trods afsmitning
fra krisen var præget af op-
timisme. Klubben har nem-
lig både en stærk økonomi
og højt aktivitetsniveau.

Her lykkedes det at få Kri-
stian Dreyer til at påtage sig
opgaven som formand for
ungdomsudvalget.

Valget er ifølge Jens Chri-
stian Hansen meget be-_
vidst.

- Han har hele den palet af
erfaringer, der skal til. Vihar
valgt en usædvanlig handle-
kraftig og kompetent mand
til at tage alle beslutninger,
der skal til, siger han.

Nødvendigt
Kristian Dreyer er enig i, at
en ekstra indsats er nødven-
dig.

- Alle klubber-har proble-
mer med at fastholde de un-

.

FAKTA •••
ØKONOMIEN
• Nord-AlsBoldklub har i 2011 tjent flere peng.e, end bud-
gettet forudsagde. Blandt andet fordi NBnu er alene om at
stå for byfesten, som håndboldklubben hidtil har haft halv-
part i. Det betød ekstra tilskud på 60.000 kroner. Desuden
har der været ekstra 20.000 kroner fra Pige Cup'en, som er
omdøbt til Danske BankCup.
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• Nord-AlsBoldklub driver desuden en række sideaktivite- I:
ter som er med til at få klubben til at køre økonomisk. Det l'
er blandt andet julebal, byfest, tre store stævner,julekalen-
der og lottospil. Sidstnævnte gav i 2011 et overskud på
knapt 80.000 kroner. '

ge, der har så mange andre
tilbud i dag. Men på Nord-
Als har vi en virkelighed,
hvor mange mennesker er
afskediget, og mange flyt-

tet. Det er svært at trække
nye til. Derfor er det ekstra
vigtigt at gøre en indsats, si-
gerhan. :>V

liR ~\a


