
32-årig soldat
skal vende
udviklingen

_KLUB: Mens andre flytter væk fra Nordals,bliver Kristian
Dreyer på sin post. Den 32-årige soldat er udset til at vende ud-
viklingen i Nordals Boldklub.

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

NORDBORG:Nord-Als Bold-
klubs nye formand for ung-
domsarbejdet, Kristian
Dreyer, er kun 32 år, men i
sit korte liv har han ifølge
formand, Jens Christian
Hansen samlet al den erfa-
ring og de egenskaber, der
skal til, for at vende en tru- .
ende udvikling i klubben.

Truslen mod boldklub-
ben er skabt af krisen og
den fraflytning, der det sid-
ste par år har præget Nord-
als. Kristian Dreyer er selv
det bedste eksempel på det
modsatte. Haner født og
opvokset på Nordals, og
selvom han er ansat som
seniorsergent i hæren -
med arbejdssted i Haders-
lev - og fire gange har væ-
ret udstationeret i Kosovo,
Irak og Afghanistan, har
han ikke tænkt sig at flytte.

- Jeg har haft min barn-

dom her og mine venner,
og jeg har stadig min om-
gangskreds. Jeg vil gerne
blive, siger han, der bor i
Nordborg med sin kæreste
og har et barn med sin eks-
kone.

Ligeså trofast han har
været mod sin fødeø, er
han også mod Nord-Als
Boldklub. Her begyndte
han at spille fodbold som
seksårig. Som 14-årig fik
han sin første opgave som
træner. Siden har han været
ungdomstræner, ungdoms-

. spiller, seniortræner og ma-
terialeforvalter.

- Jeg står også for jule-
ballet, og er den, der skaf- .
fer hjælpere til forskellige
arrangementer. Så jeg ken-
der til det hele og vil gerne .
dele ud af mine erfaringer,
siger han, som ikke kan af- .
vise, at telefonen en dag
ringer, så han skal af sted
igen.

- Men det har jeg afklaret

»
Jeg har haft min barn-
dom her og mine ven- .
ner, og jeg har stadig
min omgangskreds.
Jeg vil gerne blive.

Kristian Drejer

med boldklubben, og det
tager vi højde for, siger
han.

Ikke lang tid
Da han blev spurgt, om han
ville tage den vigtige opga-
ve med at vende den truen-
de udvikling i ungdomsaf-
delingen, skulle han ikke
bruge lang betænkningstid.

- Nej, jeg mener selv, jeg
har nogle kompetencer, der
kan få det op at stå igen.
Men det kræver, der er et
hold, der står bag ung-
domsarbejdet. Og det har
vi, siger han . .JV
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