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Endnu billetter b.
I • jq'il' olympiadefilmen

God als Iutn Ing Indtil i formiddag var der ku,
udleveret et halvt hundrede billet-
ter til Nordborg Sparekasses og
SIUNAs filmforestilling i aften
kl. 20 i. NordbO'rg Bio.
Programmet er dels en forevis-

ning af farvefilmen fra' olympiaden
i Mexico 1968og dels en orientering
om SPAR-O-LYMP, som er el1
spareordning, hvorved man sikrer
sig midler over en længere periode
til at kunne rejse som tilskuer til
olympiaden i Mtinchen 1972.Arran'
gørerne sørger for adgangstegn.
ophold m. v.
Der er gratis adgang til forestil·

lingen) aften, men der skal hentes
billetter forud. De kan i løbet af
dagen fås i Turistkontoret i Nord·
borg s,amt fra kl. 19,30i billetsalgef
i Nordborg Bio.

Nordals Boldklub havde lørdag afslutnings- og
oprykningsfest på Nørl1erredhus

Der var omkring 200 festklædte INørgaard, Nordborg, skæn:kede
deltagere saml'et lørdag aiften på ha:n en vandrepokal, hvis første
Nørherredhus, da formanden for Imodtager: blev målrr+a.nd Peter

Clock.
Nordals BoIdklub, Byrge Jensen, S'li d I ts' f d P. In 'eu Vlli ,ge orman, er
bød velkommen på »serie III-klub- Søndergaard, takkede for den.for.
bens vegne« - som han udtrykte løbne sæson og kom med karakte-
sig. Speciel velkomst blev rettet ris tiske bemærkninger om flere af
til P. Blomgren jun. samt Mogens spHlerne. P. Blomgren jun. over·
Pedersen, der fra næste sæson til- rakte fra Nordborg Sparekasse et
træder som træner. gavekort til førsteholdet til et sæt
Redaktøren a,f »Sporten«, Chr. nye trøjer og gratulerede med op·

Jørgensen, kårede »årets hold« be- rykningen til serie nI:
stående af Preben SchJmidt, Ver- Klubbens sekretær, Andreas Jen·
ner Pedersen, Kjeld Høi, Børge sen, forærede en ny bold, og det
Haugaard, Erik Sønderby, Gert samme gjorde NordllilshaHens in·
Jensen, Gert Post, Carsten Hald, spektør, Knud Møl1er, med tak for
Chr. Nørgaard, Flemming Ander· samarbejdet. Verner Pedersen ret-
sen, Allan Lllige og Torben Hald. tede tak til Heinz Bencke og Viggo
Endvidere kåredes Thv. Rasmus· Nielsen ledsaget af g'aver. Træner
sen som »årets spiller« (vist god Gunnar' Eriksen fik af Karsten
opførsel og været god til at bruge Hald ligeledes tak og gave·r.
mund). UngdomsafdeLingen ønskede til·
P. Blomgren jun. kårede Verner lykke med oprylmingen, og første·

Pedersen som årets seniJor-spiller holdet var i det hele taget gen·
og Flemming Andersen som årets stand for megen hyldest ved den·
ynglingespiUeiT. Træneren, Heinz ne fest, der dannede afslutning på
Bencke tamkede mlubbens spillere den allerførste sæson i Noræals
og publikum og ønskede held og Boldklub. Aftenens toastmaster
lykke fremover. Sammen med Finn var Børg€ Hald.

Tre' indlagt efter uheld
i vejkryds

Fire mennesker kom til skade,
heraf tre så alvorligt, at de måtte
indlægges n behandling og obser-I
vartion på Gram sygehus efter et l
færdselsuheld lørdag eftermidd'ag
i Branderup.
De tilskadekomne er ægteparret

Bodil og Jørgen Boysen, Forstalle,
Aabenra,a, og ægteparret Anne og
Jørgen Lausen, ligeledes Aabenraa.
Jørgen Lausen kunne dog klare.

Ved klJ>mpeni går "fangede« vi det i lørdags stærkt hyldede førstehold hos NB: Stående fra venstre
ses Børge Haugaard, Finn Christensen, Gert Jensen, Poul Christensen, Walter Schaermer, Torben Hald,
Chr. Larsen og træner Heinz Bencke. Forrest fra venstre: Allan Trabant, Verner Petersen, Peter Clock,

., Gert Post og Lauritz Clausen. Fra næste sæson spiller holdet i serie III


