
Langesø, den 28. oktober 1969

Havnbjerg og Nordborg Idrætsforeningers fodboldafdeling indbyder
alle skolens klasser til det store

Nord - Als skolestævne
i

indendørs fodbold

der foregår i Nordals Hallen den 22.- 23. november 1969.

Der spilles efter S.I. regler med 4 - 6 spillere pr. hold.

Prisen pr. deltager er 2,00 kr. der indbetales til den af skolen
udpegede leder, samme bedes udfylde vedlagte holdopstillingsskema,
der sammen med pengene vil blive afhentet hos lederen den lO.nov.

Program tilsendes ca. 4 dage før stævnet.

Der er udsendt indbydelse til samtlige skoler i den kommende
Nordals Kommune.

Med venlig hilsen

Udvalget



Skolestævne Nord-Als hallen d, 22-2J novenber 69.

~ Nord-Als Boldklub har afsluttet sit årlige skolestævne i Nord-
Als hallen med god tilslutning fra alle skoler fra 'Nordals hndJ

• I
tagen Egen som mente det var for langt at rejse~Man nedsatte et[

, 1

-udvaLg som bes tod af Børge Neesgård ,Andreqs Jensen.,Chr. JørfSe:r;:t-j.
I ,,~

sen og Knud Poulsen.Udvalget fik udarbejdet en liste,s9m/b.l~v:~\..
sendt ud til de forskellige skoler~Man'blev enige om at d~t skul-
le koite kr.2,- pr. elev.Der ~le~ tilmeldt 45~ el~vert~a~ s!~rt~~e

-stævnet lørdag d. 22 kl. 14.00 til kl. 2l.00,om søndagen' d. 2J
startede man kl. 9.00 til kl. 2l~00.Ind i mellem ka~p~pe va~
der nogle sjove kampe bl. a, med Sønderjyden. mod Nord;-Als BoLd-«,. . l .... , ,-
klubs bestyrelse og Nordborgs damer i Håndbold mod li~leputter •

.Man udsatte også præmier som b~s tod af en Masc'~t:f~';'det'hO'id:'I'

som først lavede 10 mål i en kamp,man udsaTTe også iS,til elev-
.erne og endelig udsatte mari oge å : præmier til det bedst -6.dklæ'dte:,o!!'

1
I.hold •

.Vinder.e i de forskellige puljer blev.
Drenge 2-J. kl. Ha vrib j e r-g A+B.
Drenge 4. kl. Havnbjerg.
Piger J-4. kl. Nordborg l ed.
Piger 6-7. kl. Oksbøl. ..,
Drenge 5-6. kl.•Oksbøl. .
Piger 7-8. kl. Svenstrup(stævnets bedste pigehold)
Piger 8-9. kl. Nordborg A. -I'...
Drenge 6-7. kl. Langesø l.
Drenge 8-9. kl. Nordborg J. ,. .•.""" .... [

Drenge l-J.real Havnbjerg l-J.real.
Sjoveste hold piger:Langesø skole 5.kl.
Sjoveste hold drenge: Nordborg skole 7a.kl.

Andreas Jensen.


