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• • IV~ kreds 62 i I

I serie I

Turnering en begynder på søndag med tre
(
••,.:

nordalsisk e hold •

På søndag begynder fOdboldturne-1 og vi skulle blandt disse mani
ringen i serie IV, lcreds 62, der i år' niorspilIere have gode mulig
vil blive fulgt med særlig stor inter- for at sammensætte et godt f
esse af fodboldentusiasterne på hold.
Nordals efter at der er kommet tre
nordalsiske hold i kreds 62. Det er SVIGTET AF KO:\DIL"XE

foruden Nordborg og Svenstrup, der Olfcrt M å g å r d, Svenstrup Id
igennem flere år har spillet i serie forening, er slet ikke optimist t

- IV, også Havnbjerg. som er opryk- hensyn til Svenstrup-holdets I
ket fra serie V erter kun en sæson cer.
i denne serie. Sidste år oP!]åede Svenstrup
Man vil således ~ den forestående stehold en række overrask end

_ sæson kunne vente en række spæn- resultater, men der er i M' k
dende lokalopgør på fodboldbanerne eneste spiller fra dette hold, so
påNordals, og der er ingen tvivl om, sker at deltage i den forest
at dette vil øge in eressen for fod- turnering, fortæller Mågå rd.
boldsporten. - Og hvordan ser man vil sige, at vort hold for det j

så inden for de tre klubber på 1101- kommer til at bestå af de sp
denes muligheder i turneringen? Vi der sidste år spillede i serie V,
har stillet dette spørg mal til klub- de havde svært ved at klare si
benles trænere. - Hvorfor denne afgang- fr~

steholdet?
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Con)' B r u u n, Havnbjerg Idræts-

forening: Vi vil forsøge at gøre os

I
gældende blandt de bedste. og jeg
tror, at vi har mulighed herfor. Vi -ni Forslag til løsni~g

.af bane - problemet
Ønsker midlertidig træningsbane, mens
træningsbanen ordnes

har trænet hårdt og er indstillet på
<

at yde det beds e, vi har. Afdelingen
"- har for tiden omkring et halvt hun-

drede seniorspillere, vi deltager for-
uden med førsteholdet; serie IV med -to hold r SCt'ie V, og del- er saledes.., mange- at vælge imellem, når der .•.

~ skal udtages spillere til førsteholdet. ...

r
Vi ser optimistisk på vore chancer
i turneringen.

H. J. J e r m e r. Nordborg Idræts-

- forening, udtaler sig knap så optirni-
stisk. men han benægter, at han er
pessimist. - Jeg tror, at vi vil kun-

.- ne klare os hæderligt i turneringen.

- Det' er blevet trænet lige siden ja- .-
nua r, og vi har et godt spillermate-
riale. Der har været en ret god til-
gang af seniorspillere. og holdene vil -
blive præget af en del nye navne.
For første gang vil vi kunne møde
med tre seniorhold, nemlig et serie

ri IV-hold og et serie V-hold i JBUs
turricr-Ing samt et seniorhold i Søn-
derjysk Idrætsforenings turnering,-
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løvrigt siger Rasmus Clausen, at
man indenfor idrætsforeningen er
en del forundret over, at man ikke
har hørt noget fra byrådet om, hvad
kommunen vil gøre for at afhjælpe -
de dårlige muligheder for idrætsud-
øvelse i Nordborg. Problemet har
bl. a. været debatteret i pressen,
f. eks. i læserbreve, der er blevet -
bragt i den sidste månedstid. men ~
endnu har byrådet ikke ladet høre
fra sig.
Om en eventuel sammenslutning

med Havnbjerg Idrætsforening, si- _
gel' Rasmus Clausen, at det ikke vil
ske så længe den nuværende be-
styrelse eksisterer, og til forslaget -
om at, Nordborg-spnterne benytter_
det nye stadion ved Fægteborg, si-
ger han, at forholdene her ikke er
tilfredsstillende. Hvor skal man-
f. eks. klæde om henne? Skal man
lægge tøjet i græsset? - Mulighe-
den for' at få et bad efter kampen
eksisterer heller ikke ved Fægte--
borg.
- Vi hører gang på gang vore

spillere når de vender hjem fra
kampe i andre byer, hvor man har ~
tilfredsstillende forhold, spørge:
Hvorfor kan vi ikke få det sådant
her i Nordborg?

Bestyrelsesmedlem i Nordborg
Idrætsforening, Ra-smus Clausen
har fremsat forslag til en midler-
tidig løsning af baneproblemerne i
Nordborg. Han foreslår, at der ved
håndboldbanerne indrettes en mid-
lertidig træningsbane, som kan an-
vendes, mens den store turnerings-
bane bliver bragt i orden. Mens
dette sker, kan man spille turne-
rlngskampene på banen ved Holm
skole.
- En sådan midlertidig trænings-

bane behøver ikke at have de fulde
mål for en fodboldbane, siger Ras-
mus Claus en, og hvis vi får en så-
dan bane, er der mulighed for, at
man kan komme i gang med tur-
neringsbanen, og således at den
kan få lov til at hvile i nogen tid.
Banen er i de senere år blevet
stærkt overbelastet.

Jordefærd
Boghandler Carl Andresen. Løjter-

toft, Nordborg. blev i går begravet
under tor deltagelse fra Nordborg
kirke. Afdøde, der gennem en år-
-ække havde været byrådsmedlem
og kaptajn fol' Nordborg frivillige
Brandværn, hlev bl. a. ledsaget til
graven af en æresvagt af brandrolk,
og der var faner fra Nordborg fri-
villige Brand' samD:lPn ' .t,?-,,',,-1-~---


