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Vil ikke til
Fægtehorg

Nordborg Idrætsforening er ikke
til sinds at g"re brug af det ny sta-
dion ved Fægteborg, fremgår det af
et indlæg, som vi har modtaget fra
foreningen underskrevet af K. J.
Christensen. Det ma dog formodes, I
at den dag, hallen ved dette stadion
er rejst, vil ogsa denne forening I L
I være at finde her. I

I indlægget hedder det:

- Ang. meddelelsen i -Jydske Ti-
denda, den 19. maj under overskrif-
ten -Nordbor gs ny idrætsanlæg-,
stod der til sidst nævnt: -Det er un-
derstreget, at anlægget her kun skal
været et supplement til brug i det
daglige til det store fælles-idrætsan-
læg ved Fægteborg«.

Hertil bor nævnes, at det .ny
idrætsanlæg i Nordborg aldeles ikke
er at betragte som supplement -til
banerne ved Fægteborg, idet Nord-
borg Idrætsforening agter fuldt ud
at benytte de nye baner i Nordborg
til samtlige trænings- og turnerings-
kampe samt til al udendørs træning
for alle klubbens ungdoms- og se-I
niorhold.
Der par ikke på noget tidspunkt

.fra Nordborg Idrætsforenings side
været ytret Ønske om at benytte ba-
nerne ved Fægteborg efter færdig-
gørelsen af de nye baner i Nordborg. I
Ligeledes bør meddelelsen i .Jyd-

ske 'I'ideride- den 14. marts ang. et
tilmeldt talenthold fra Havnbjerg-I
Nordborg, dementeres. Bestyrelsen I
for Nordborg Idrætsforening har
ikke på noget tidspunkt i 1964 drof- [
tet muligheden for oprettelse af et l
nordalsisk talenthold. Oplysningen
må derfor betegnes som pure op-
spind fra ukendt side.

Med tak for optagelsen. -t
Nordborg Idrætsforening:

K.J. Christensen.

Nej, men i Havnbjerg har manJ gjort det.
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Havnbjørgs serie III-hold sk
. dag eftermiddag spille en turne
kamp i Sommersted, som kan
l afgørende for holdets forMive
\ rie III. Hvis Havnbjerg får ka
.1 to points, vil holdet være sikn-e
nedrykning, og i modsat fald
blive de to sidste kampe, som
holdets skæbne.
Efter sejren i søndags ove

derslev. el' man i Havnbjerg o
strsk med hensyn til resulta
kampen i Sommersted, og d
naturugvis bldva sat alt ind
vinde kampen. Sommersted li
bunden og har ingen muligh
at undgå nedrykning, og' ma
dleorfo,r intet særligt art kæmp
hVlNket naturligvis må være e
del for Havnbjerg. Da de to
mødtes i foråret endte kampe
gjort. 2-2.
Havnbjerg møder på søndag

omtrent samme hold, som slog
derslev. kun er målmanden e
den, og holdet ser derefter s
ud:

J Prebe.n Christiansen, ReimerK

r sen, Henning Jensen, Launy LI
Jørgen Jørgensen,' Gert J
Maks Larsen, Frede Pedersen,
nar .Iespærsen, Gunnar Rock o
gens Jensen.
De øvrige Havnbjerg-hold er

dig med efteTåJrsturne'dngen.
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Nordborg til Tinqlev l
Nordborgs førstehold skal på søn-l

dag til Tinglev for at spille den sid- .
, ste kamp' i efte:rih:sturMringen, og t
Nordborg skulle have gode chancer
tor .at vincte sin, sidste kamp, da det
liet" er b1illdholdet, 'man skal møde.
Tinlf~ ba.T I, 'h e 'Utrh"eTiugetl kun'
fåe tre'pGifu '5' og.skar fra næS'fe sæ-
ØSon spiJle i serie V. Kampen i for.

+--+-~Iåret endte med en sejr til Nordborg i
på 4--0.

Nordborg se'nder følgende hold a.f-·
sted: Jørn Sørensen, Mogens Arnold, .

~Arne Andersen, Ib Clausen, Per
IMøllerskov, HelJ':'e Zinuner, Marcus
IClausen, Klaus Hansen, Th. Rasmus,
sen, Benmed Hedegård og Hans
Clausen.
De øvrtgs Nordborg-lrold er fær-

~ dig med dens t.urriering akarnpe.
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