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Nordborgs unge får
10.000 kr.•Igen

God afslutning på »Fest-i-hyc-ugen
Afslutningen i weekenden på ved SØnderborg Amts pigehold og

Nordborg ,Idrætsforenings og Nord- karlehold under ledelse af henholds-
borg Ungdomsforenings store idræts- vis Astrid Vest Hansen og Niels
uge ~ '.Fest-i-b'ye - blev lige så

.: Kjær Petersen.veHykket som d~ Jørste del. Der
var mange besøgende på pladsen Det eneste lidt skuffende ved det-
både om, dagen og om aftenen, og te års' »Fest-i-by- var idrætsoptoget,:
arrangørerne venter, at man vil nå gennem byen med Padborg Jernba-
op på nogenlunde det samme over- neorkester i spidsen. Tilslutningen
skud som i fjor - små 10.000 kr. hertil var ikke nær så stor som i.
Pengene tilfalder uni71iomsarbejdet fjor. I lebet af eftermiddagen var
i de to foreninger. der også opvisning i folkedans ved

Det gode resultat er en fin beløn- Nordals Folkedansere. y

, ning til de mange, som har lagt et Athletklubben »Kvik«, Havnbjerg,
stort stykke arbejde i fest-arrange-. gaven opvisning med kampe mellem
mentet. Pengene betyder, at de to lokale brydere. Desuden mødte Ola
foreninger kan udvide arbejdet end- Asand, AISia,SØnderborg,'Kaj Kohls
nu mere og byde de unge endnu bed- fra Kv.ik. O~a Asand vandt .på ~4
re kår. i tredje ,omgang.Det sammevae tiI-

SØndagens program indledtes med fældet i en kampmellem.Viggo Han~
enjuniorfodboldkamp mellem Nord-. sen, Alsia og"jOhn Hamann, ·Kvik.
borg og' SØnderborgBoldklub":SidSt~ SøD.dei-~~r;~~~c;nd( P.~:~d. ~E7
nævnte vandt -efter at have været .en meget jævnbyrdig..m'atch, hvor
bagud 2-5 - en' sejr på 6-5. D~- nordborgenseren havde erobret et,
efter" var der gymnastlkopvlsnmg .. lilie pointsførspring. •. -; "".. .""'~=J



[ ..i"
;.,
"

De spillede fi;"t
op til hinanden I

:i Som led i idrætsugen .Fest-i-bYc'i
~;':Nordborg er' der spillet en kamp
rmellem Nordborgs fØrstehold og an-
J' ,
,detholdet fra Åbenrå. I en jævnpyr-'
'-dig og velspillet match vandt Nord7
l:borg 1-0. De' to hold klædte hin-
.anden godt. og spillede. fint op til

t hinanden. . - .
"., .. \ '"

I
', Samme' aften spilledss. der en
'kamp mellem .Nordborg II og Fri-
'felt. Det ~a~ i:·si-POk!Htur~eringen.
;Frifelt vandt 7-2 efter 2-0 ved. I
Ihalvleg, Også Nordborgs [uniorer
tabte: Det 'yar med cifrene 2-6 til
Vojens.
I aften går"det lØS med . fe~ten' i
Nordborg Skoles gård, hvor der op-
stilles forskellig ,boder og danse-
telte. Del' er også skydetelt og tom-
bola.' \ I

•• I \.! •

Fest-i-By {,.Nor8horg·
BLiver. PUPJikiims~esøget:: lige så'

fint resten af ~g~r.' som det var den
førs.te aften: til Nordborg-tlff1'ange-
mentet Fest-i-By; .vit de' -ro ;'torenin-.
'(Jer -' idrætsio:"ening~ og ungdoms':
"foreningen - flt' et lige sit godt Øko-
nomisk resultat som t fjor.. Den første
atten,sci.tte Danfo"ss-orkesttet sit gode.
præg på festplads'en ved kkolen: : ' ..
, En' fodboldkamp mellem puslinge-

ne fra Nordborg' og Svenstrup endte
5-1 til :gæsterhe. StØrste -Interesse
'samlede -et, gevaldigt -bråvallaslag i~
.nogcl,-der.skulle ligne fodbold, rnel-,
-lem .gymnasilkpiger.og et:hold old~:
'bays-herrer :/clædt lpy;amas\ Dom-
mer~1i sØrgeåe'for,: at 'kampen. slut··
tede 6-6. .,. . . .


